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KRISLAI
Garbingi jauni vyrai. 
Keista morale.
Nuodų šinkorius.
Turėtų eiti laukan.
Piktas džiaugsmas. 
Kūmutės pasakos. 
j^a$ vvaterburiečius.

— Rašo A. Bimba —

Pirmiau kosmonautai Ga
garinas ir Titovas, dabar Ni
kolajevas ir Popoyičius. žmo
nijos pastangose užkariauti 
erdves šitie vardai amžiais 
skambės.

Prie jų pridėkime m ū s ų 
(astronautus Shepard, Carpen
ter, Glenn, štai jums šauniau
si drąsos pavyzdžiai.

Tik laiko klausimas: į tas 
neribotas aukštybes pakils ir 
kitų tautų sūnūs bei dukros.

Tik laiko klausimas: žmo
gus pasieks ir Mėnulį, ir Mar
są, ir Venerą.

Taip pat, mes teigiame, tik 
laiko klausimas: žmogus iš
moks gyventi be išnaudojimo, 
be priespaudos, be karų.

Su palaidojimu kapitalizmo 
išauš nauja era. To jau sie
kiama. Ta idėja jau gyvena 
ketvirtadalis visos žmonijos.

Didlapis “N. Y. Times” su 
didžiausiu piktumu reikalau
ja sugrąžinti “kriminalistą” 
d-rą Robertą Sobleną. Gir
di : “Jo nusikaltimai buvo at
likti Čionai. Jis priklauso A- 

^jnerikai ir turi būti čionai su
grąžintas.”

i Bet kaip su tais baisiaisiais 
kriminalistais, sužvėrėjusiais 
žmogžudžiais, kurie atbėgo iš 
Europos ir čionai tapo pri
glausti ? Kodėl t a s p a t s 
“Times” nepareikalauja, kad 
jie būtų sugrąžinti ten, kur 
priklauso ?

Keista tos mūsų komercinės 
spaudos moralė. Juk Impule- 
viČiaus ir jam panašių pabaisų 
prasikaltimai milijoną kartų 
sunkesni negu Sobleno, jei jis 
ir būtų kaltas jam primeta
mame nusidėjime.

Westbrook Peglerį galima 
laikyti pačiu žymiausiu visoje 
Amerikoje priešdarbininkiškų 
nuodų šinkoriumi. Jo kolum- 
na “Fair Enough” iki 1944 m. 
tilpdavo Scripps-Howard laik
raščiuose, o nuo 1944 m. iki 
vėliauių laikų Bearto laik
raščiuose.

Bet, matyt, besiplūsdamas ir 
bemeluodamas taip jis nusi
dėvėjo, jog, sakoma, jau pa
sidarė nebetoleruo jamas ir 

5 Hearsto laikraščiams ir turė
jo pasitraukti.

žinoma, Pegleris badu ne
mirs. Su savo pikta kolumna 
jis pasidarė keletą šimtų tūks
tančių dolerių.

Seniausias ir plačiausiai iš
garsėjęs Amerikos poetas Ro
bert Frost vyks į svečius Ta
rybų Sąjungon. O čionai, sa
koma, atvyks taip pat labai 
garsus tarybinis poetas Alek
sandras Tvardovskis. Džiugi 
žinia.

Iš Amerikos Darbo Federa
cijos - CIO pild. tarybos posė
džio eina gandai, kad vystosi 
smarki kova tarp prezidento 
George Meany ir viceprezi
dento Walter Reuther.

George Meany yra užkietė
jęs reakcionierius. Jis turė
tų eiti laukan iš tos aukštos 
vietos. Reutheris sukalbames
nis ir protingesnis.

Chicagos kunigų laikraščio 
redaktoriai J&bai džiaugiasi,

{Tąsa 6-tam pusi.)

Washingtone iškilo didelis Ką sako MaluiOVSklS Hollandija jau trauksis iš 
finansinis skandalas 1 apie TSRS galybę Vakarų Naujosios Gvinėjos

Washingtonas. — Senati
ms komitetas tyrinėja ni
kelio Ha^na Mining Co. 
pelnus. Jos pelnai buvo la
bai dideli metu Eisenhowe- 
rio prezidentavimo, siekė 
net 457 procentus. Tada 
Jungtinių Valstijų finansi
niu sekretoriumi buvo 
George M. Humphrey. Į 
trumpą laiką kompanija 
pasidarė virš $25,000,000 
pelno.

G. M. Humphrey, kuris 
surištas su nikelio kompa
nija, jai davė valdiškų už

Pasauliniai atgarsiai apie 
T ar. Sąjungos erdvių žygį

New Yorkas. — “The 
New York Times” redakci
niame rašo be ūpo. Rašo, 
kad šie Tarybų Sąjungos 
žygiai galį pasitarnauti mi- 
litarizmui ir sunai kinti 
JAV “Spy-in-the-sky” sate
litus, kuriuos plakuoja leis
ti šnipavimo sumetimais.

Panašiai redakcini ame 
rašė ir “The Lo^g Island 
Press”, kurį užvar d i n o 
“Russia Leads Militarily 
Also”.

Neatsakomingasis “Daily 
News” vis kartoja, kad 
TSRS dar neįrodė, jog kos
monautai skraidė. Viso pa
saulio rimti žmonės tik pa
sijuoks iš “D.N.” redakto
rių.

Kopenhaga. — Vietos 
laikraščiai rašo, kad tary
biniai erdvių laivai “Vos- 
tok III” ir “Vostok IV” 
sveria po aštuonias tonas 
ir pusę.

Londonas. — B. Lowell, 
radijo vedėjas, pranešė, 
kad Anglijos mokslininkai 
mano, jog dabar aišku, kad 
Tarybų Sąjunga militariz- 
mo srityje toli pralengus 
Jungtines Valstijas. Tarp 
kitko jis sakė: “Aišku, kad 
TSRS erdvių žygis įrodo 
jos didelę pirmenybę, kaip 
moksle, taip ir militariz- 
me”.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė ir Komunistų par
tija pasiuntė pasveikinimus 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bei, Komunistų partijai, 
mokslininkams ir kosmo
nautams. •

Paryžius. — Spauda ra
šo, kad TSRS kosmonautų 
žygis aiškiausi ai įrodo 
TSRS mokslo pirmenybę ir 
kad JAV toje srityje labai 
toli atsilikę.

Roma. — Italijos spauda 
plačiai rašė apie TSRS 
kosmonautų žygį. Ji atžy
mėjo Tarybų Sąjungos pir
menybę industrijoje, moks
le ir planingume. Laikraš
čiai stebėjosi iš taip aku- 
ratniai paleistų netoli vie
no nuo kito erdvių laivų. 

sakymų už $450,000,000. 
Tik vienas valdiškas užsa
kymas, kuris buvo už $27,- 
000,000, kompanijai davė 
$5,700,000 pefro, po atmo
kė j imo taksų.

Į komiteto tyrinėjimo 
posėdį buvo atvykęs ir 
George M. Humphrey, 72 
metų amžiaus. Jis elgėsi iš
didžiai, tartum Hanna Mi
ning Co. $25,000,000 pelnas, 
tai tik “mažytė bulvė”. Jis 
kaltinimus paneigd amas 
vartojo “bunk” ir “balo
ney” “argumentus”.

Bona. — Vakarų Vokie
tijos spaudoje su nusimini
mu buvo aprašomi TSRS 
erdvių žygiai.

Belgradas. — Visa Jugo
slavijos spauda plačiai ra
šė ir džiaugėsi iš TSRS lai
mėjimų.

Tel Avivas. — 'Izraelio 
spauda rašė, kad TSRS erd
vių žygiai neišpasakytai 
aukštai iškėlė tos šalies 
prestižą.

New Delhi. — Indijos 
spauda rašė, kad erdvių 
užkariavime JAV yra toli 
pasilikę nuo TSRS.

Buenos Aires. — Argen
tinos ir kitų Lotynų Ame
rikos šalių spauda plačiai 
aprašė TSRS erdvių užka
riavimo laimėjimus.

KUBA PAGAMINO 
DAUG CUKRAUS

Havana. — 1961 metais 
Kuba pasigamino 6,767,000 
metrinių tonų cukraus. 
(Metrinė tona yra 2,205 
svarai).

Apie 11962 metų cukraus 
gamybą dar sunku pasaky
ti, bet jeigu būtų ir ma
žesnė, tai yra dar likusio 
cukraus nuo 1961 metų, nes 
tais metais Kuba daugiau
siai jo pasigamino.

SUVAŽIUOS KATALIKŲ 
VIRŠŪNĖS

Washingtonas. — Apie 
vidurį lapkričio suvažiuos 
Jungtinių Valstijų katali
kų bažnyčios viršūnės. Da
bar Jungtinėse Valstijose 
yra 224 kardinolai, arky- 
vyskupai ir vyskupai.

KINIJA IR INDIJA
.............. TARSIS

New Delhi.—Indijos par
lamento Žemesnysis butas 
suteikė galią premjerui’naują erą. 
Nehru tartis su Kinija su-į 
reguliavimui sienos reikalų. į

Washingtonas. — JAV 
federalinė vyriausybė pa
skyrė $1,1900,000,000 vieške
lių reikalams.

Toronto. — Į Ontario 
ežerą paleido 58,000 mažy
čių upėtakių.

I Maskva. — Dienraštis 
|“Krasnaja Zvezda” iš- 
i spausdi n o korespondentų 
į pasikalbėjimą su maršalu 
1 Malinovskiu,' Tarybų Są- 
j jungos gynybos ministru, 
i Pasikalbėjimas įvyko tik 
^nusileidus tarybiniams kos- 
I monautams ant Žemės. Ma
linowskis, tarp kitko, pa
reiškė :

“Lai mūsų priešai žino, 
ką reiškia Tarybų Sąjun
gos technika ir jos pasiau
koję žmones — kariai... Mes 
niekam negrąsiname, bet 
kas prieš mus pakels ran
ką, tai tas žus...”

Televizijoje rodė Nikola
jevo ir Popovičio nusileidi
mą. Juos pasitiko TSRS vy

Sako: Chruščiovas 
atvyks į Ameriką

Washingtonas. — Diplo
matai numato, kad rugsėjo 
mėnesį, kada1 ats i d a r y s 
Jungtinių Tautų Asamblė
jos sesijos, tki atvyks ir 
Tarybų Sąjungos premje
ras Chruščiovas.

Iš New Yorko jis lanky
sis Kuboje ir gal būti eilėje 
kitų Lotynų Amerikos ša
lių.

Kubos liaudis pageidavo,
kad Chruščiovas atvyktų 
dar prieš keleris metus, ka
da jis dalyvavo Jungt. Tau
tų Asamblėjos sesijose.

FRANCŪZIJA' PALIKO 
KOLONIJAS INDIJOJE
New Delhi. — Prancū

zija turėjo Indijos pakraš 
čiuose keturis mažus kolo
nijų plotelius, kurie visi už
ima tik 186 ketvirtainiškas 
mylias ir turi 500,00 gyven
tojų. Dabar Francūzija jas 
jau perdavė Indijai.

Vėliausios žinios
Vak. Berlynas. — Hitle-. 

riški vokiečiai akmenimis 
I mėtė į autobusus, kuriais 
TSRS kariai važiavo pa
gerbti TSRS karių kapą, 
kritusių 1|945 m. laike mū
šių Berlyne.

Ta pati gauja, reikalavo, 
kad Jungtinės Valstijos ka
riautų prieš TSRS, o jei
gu ne, tai šaukė: “Yankees 
go home!”

Stokholmas. — Švedijos, 
Danijos ir Norvegijos 
spauda rašė, kad TSRS 
erdvių laimėjimai atidengė

Plymouth, Mass. — Va
gys pačiupo sunkvežimį su 
$1,500,000 pinigų. Vėliau 
policija surado sunkvežimį, 
bet ne pinigus.

Londonas. — Dr. Soblen 
apeliavo į Anglijos Aukš
čiausiąjį teismą prieš de
portaciją.

riausybės ir aviacijos par-1 
eigūnai, korespondentai irI 
merginos su gėlių puokš
tėmis. Po Nikolajevo už še- i 
šių minučių nusileido Popo-' 
vičius ir pirmieji jo žodžiai j 
buvo: “Ar sėkmingai nusi-| 
leido Nikolajevas?”

Juos pasitiko linksmi pir-' 
mesni TSRS kosmonautai i 
Juris Gagarinas ir Germa- i 
nas Titovas.

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė įsakė 
amerikiečiui W. Bassovui 
išvažiuoti, nes jis paneigė 
korespondentų tvarką, kar
tu paneigė ir savo sąžiniš- 
kumą, siųsdamas neteisin
gas “informacijas”.

Tiria deformuotus, 
kūdikius

Washingtonas. — Dr. R. 
Masland, direktorius Na
tional Institute of Neurolo
gical Deseases and Blind
ness, paskelbė, kad ketu
rios motinos savanoriai lei
do tyrinėti jų deformuotus 
kūdikius ir jas.

Įdomu yra tas, kad šios 
motinos nieko bendro netu
rėjo su Thalidomide vais
tais. Reiškia, jos tų vaistų
nevartojo, o gimė defor
muoti kūdikiai.

GANA IŠVARĖ 
DU VYSKUPUS

Akrą. — Gana išvarė du 
anglikonų vyskupus R. Ro- 
sevearę ir C. J. Pattersoną, 
nes jie kritikavo Ganos jau
nuolių organizacijas už pri
tarimą komunistams. • Ga
nos vyriausybė sako, kad ji 
neleis kitų šalių dvasiškijai 
kištis į šalies vidaus reika
lus.

Groton, Conn. — Nuleido 
į vandenį atominį subma- 
riną “A. Hamilton,” 7,000 
tonų įtalpos, kurio pastaty
mui ir įrengimui JAV vy
riausybė išleido apie $200,- 
000,000. Karo priešai de
monstravo su šūkiais: “Ša
lin apsiginklavimas, už
drausti atominius ginklus.” 
Policija puolė juos ir naiki
no tansparentus.

Ottawa. — Per mėnesį 
Kanadoje bedarbių skaičius 
padidėjo 7,000. Dabar jau 
yra 308,000 bedarbių.

Maskva. — Keturi anglai 
ir keli TSRS alpinistai Pa
myre įlipo į Komunizmo 
kalną, kuris yra 21,630 pė
dų aukščio.

Vientiane. — Laoso vy
riausybė pareiškė, kad ne
trukus paleis JAV milita- 
ristus, kurie buvo patekę į 

I nelaisvę.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
1962 m. rugpiūčio 15 d. 

Indonezijos ir Hollandijos 
atstovai pasirašė sutartį 
Vakarų Naujosios Gvinėjos 
klausime. Susitarimui 
daug pasidarbavo Jungti
nės Tautos.

Pagal tą sutartį: 1962 m. 
spalio 1 d. Hollandija pasi
trauks iš tos šalies ir tvar
kymo reikalus perduos 
Jungtinėms Tauto m s, gi 
1963 m. gegužės 1 dieną 
Jungt. Tautos Vakarų Gvi
nėja perduos Indonezijai.

Maskva ir visa TSRS liaudis 
sveikino kosmonautus

Maskva.— šeštadienį, rug
piūčio 18 dieną, visa Tary
bų Sąjungos liaudis sveiki
no didvyrius kosmonoutus 
Nikolajevą ir Popovičių. 
Didžiausios iškilmės įvyko 
Maskvoje.

Septyniolika mylių nuo 
Maskvos, įVnėkovo orlaukį 
atskrido kosmonautai Ni- 
kolojevas ir Popovičius. Ten 
jų laukė TSRS vyriausybės 
Komunistų partijos ir kitų 
organizacijų atstovai, jų gi
minės ir tūkstančiai žmo
nių. Kosmonautai atžygia
vo ir Chruščiovui išdavė ra
portą, kad jie skirtą jiems 
uždavinį atliko. Tada įvy
ko džiaugsmingas sveikini
mas. Chruščiovas ir kiti 
vyriausybės žmonės juos

FRANCIS G. POWERS IR 
JO ŽMONA SKIRIASI
Milledgeville, Ga. — La

kūnas F. G. Powers, kuris 
1960 metais vairavo šnipiš- 
ką ”U-2” lėktuvą virš Ta
rybų Sąjungos, jau skiriasi 
su savo žmona. Jie apsive
dė 1955 metais. Dabar ji 
yra 26 metų, o jis 32 m. am
žiaus.

ITALIJA JAU EINA SU 
NEUTRALIŠKAIS

Washingtonas. — JAV 
vyriausybei, o ypatingai 
militaristams, labai nepa
tinka, kad Ženevoje, nusi
ginklavimo konferencijoje, 
Italija parėmė neutrališkų 
šalių poziciją.

ŠIRDIES LIGOS IR 
MAISTO DIETA

Washingtonas. — Eilė 
dakt arų įrodinėja, kad 
Jungtinėse Am. Valstijose 
širdies ligos plinta dėl ne
tvarkingos maisto dietos. 
Kai kurie tą praktikavo ir 
su savo pacientais.

Londonas. — 1961 metais 
Anglijoje padaugėjo krimi 
naliniai prasikaltimai, vien 
Londone jų buvo 1196,854.

Lincoln, Neb. — Sulau
kęs 60 metų amžiaus mirė 
buvęs Nebraskos guberna
torius V. E. Andersonas.

1969 metais Indonezija, 
Jungtinių Tautų priežiūro
je, leis gyventojams nusi- 
balsuoti: ar jie nori būti 
dalimi Indonezijos, ar savi- 
stove valstybe.

Vakarų Naujoji Gvinėja 
randasi ant salos, į šiaur- 
rytus nuo Indonezijos. Ji 
užima 151 ketvirtainišką 
mylią ir ten randasi apie 

(700,000 gyventojų — gimi
ningų Indonezijos gyvento
jams. Hollandų ten yra vi
sai mažai, bet jie viešpata- 

ivo nuo 1602 metų.

bučiavo, paskui šeimų na
riai.

Iš Vnukovo orlaukio jie 
’ ir juos sutikusieji automo
biliais važiavo į Maskvą. 
Visu keliu tūkstančiai žmo
nių sveikino kosmonautus.

Maskvoje, Rauudonojoje 
aikštėje, jie, vyriausybės ir 
TSRS gynybos nariai, ir 
kosmonautų giminės suėjo 
ant Lenino mauzoliejaus 
Roudonojoje aikštėje įvyko 
liaudies masinis paradas ir 
mitingas. Chruščiovas sa
kė kalbą. TSRS gynybos 
ministras Malinovskis 
proga šio istorinio įvykio 
išleido pareiškimą. Rauro- 
noji aikštė ir Maskva buvo 
gražiais pasipuošę, ypatin- 

i gai daug buvo gėlių.
Tarybų Sąjungos laimėji

mas erdvių užka r i a v i m e 
buvo minimas visoje šalyje, 
kiekvienos sąjunginės res
publikos sostinėje, didmies
tyje ir kolūkyje. Visur bu
vo laikomi susirinkimai, 
ir aiškinta tar. technikos ir 
mokslo pasiekimo reikšmė. 
Iš visos šalies buvo prisiųs
ta į Maskvą nesuskaitoma 
daugybė sveikinimų kosmo
nautams, TSRS vyriausy
bei,, partijai ir mokslinin
kams.

Maskva. — Tary b i n ė 
spauda rašo, kad 50 mega
tonų atominė bomba už
muštų iki 12,000,000 žmo
nių. Ji viską sunaikintų 
2,000 ketvirtainiškų mylių 
plote, o radioakcijos veiki
mas būtų 50 ketv. mylių 
plote. 2

TSRS turi ir po 100 me
gatonų bombų, kurių naiki
nanti jėga du kartus bai
sesnė. Štai kodėl TSRS bu
vo ir yra už nusiginklavi
mą.

Maskva. — TSRS spauda 
rašo, kad JAV-jos laikytų 
nuošaliai nuo jos,teritorijos 
šnipiškus “U-2” lėktuvus, 
kuriuos prisiuntė į Angliją.

La Paz, Bolivija. — Su
streikavo mokytojai, reika
laudami pakelti algas.

Kainas. — Alžyras įstojo 
į Arabų Lygą.
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Kas toliau?

Prancūzų
Mačas ang-

V

KAI PASIEKĖ ŽINIA, kad kosmonautai Nikola- 
jev ir Popovich saugiai nusileido, džiaugėsi ir didžiavo
si visa žmonija. Puikiai atliktas stebėtinas žygis! Moks
lo ir žmogaus proto milžiniškas laimėjimas! Nikolaje
vas išbuvo erdvėje 95 valandas ir apskrido apie Žemę 
64 kartus, padarydamas 1,625,000 mylių kelionę. Drą
sieji kosmonautai sveikinimų susilaukia iš visų kraštų, 
iš visų šio plataus pasaulio kampų ir kampelių. Bet, ži
noma, jiems sveikinimai yra sveikinimai tarybiniam 
mokslui ir socializmui, kurio sąlygomis tasai mokslas 
taip gražiai klesti.

Bet kas dabar, kas toliau?
Po pasaulį plinta visokios spekuliacijos, įvairiausi 

spėliojimai. Klausiama: ar jau nugalėtos visos techni
nės kliūtys žmogaus pasileidimui į Mėnulį, j Marsą ir į 
kitas planetas? Svarbiausia: ką apie tai mano patys 
tarybiniai mokslininkai, kurie sėkmingai į erdvę palei
do Nikolajevą ir Popovičių ir sėkmingai sugrąžino ant 
Žemės?

Apie tai sužinosime artimoje ateityje. Ne tik jie, 
bet viso pasaulio mokslininkai tuo reikalu tars savo žo-

ll‘.> 7 '

J. Grigiškis '

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

imasi žodžius 
Ir tai protin- 
jau turi var-

Atsiminkime, kad Amerikos vyriausybė yra pasi- 
mojus per dešimt metų išleisti dvidešimt bilijonų dole
rių suruošimui kelionės į Mėnulį. Mūsų mokslininkai, iš 
vienos pusės sveikindami tarybinio mokslo žygį, iš kitos 
pusės nebegalėdami paslėpti savo toje srityje atsiliki
mą, tebežada būti pirmutiniais pasiekti Mėnulį. Kaip 
bus, kaip nebus, bet lenktynės eis ir didės. Bilijonai do
leriu bus aukojama pralenkimui Tarybų Sąjungos.

Mes nepriešingi mokslinėms lenktynėms. Jos nau
dingos, jos geros. Deja, koks tai proto ir lėšų eikvoji
mas, ir tiktai dėl to, kad imperialistai neatsisako šalto
jo karo politikos, kad jie priešingi kraštų su įvairio
mis socialinėmis santvarkomis taikiam sugyvenimui. Tik 
pagalvokime: koks laimėjimas visiehiš būtų, jeigu tais 
visais moksliniais pasiekimais galėtų laisvai dalintis 
Tarybų Sąjunga ir Jungtinės Valstijos, jeigu vietoj ato
minių bombų ir jų bandymų, visos tos lėšos būtų suvar
tojamos visos žmonijos laimės ir gerovės pakėlimui.!

Štai koks visų svarbiausias klausimas. Nuo jo iš
sprendimo priklausys visų mūsų likimas, likimas visos 
žmonijos, kartu ir kelionė į kitas planetas.

PATARIA MOKYTIS 
IR SUPRASTI 
NAUJUS ŽODŽIUS

i > 1

Chicagos dienraščio; Wiln
nies” kp srUtalbos
kampely je^Ą-tntfc > duoda. to? 
kį patarimą i i <»

Lietuvos sporto’ ir atletikos 
raštuose matome žodžius star
tas, finišas, mačas ir kitus.

Kai kurie mūsų skaitytojai 
mano, kad reikia lietuviškų 
žodžių, nes naudojimas tų žo
džių reiškia anglicizmą.

Visų pirma reikia pastebėti, 
kad ir anglai tuos žodžius gal 
irgi pasiskolino. Pavyzdžiui, 
finis lotynų kalboj reiškia sie
ną, ribą ar galą, 
kalboj pabaigą, 
lų paskolintas.

Visos kalbos 
viena iš kitos, 
ga. Jei daiktas
dą kitoj kalboj, kam ieškoti 
jam naujo vardo lietuvių kal
boje.

Suprantama, kada kitos kai-’ 
bos žodis naudojamas vietoj 
seniau turimo lietuviško ir 
dar gražesnio žodžio, tai jau 
nepateisinama.

Juo daugiau žodžių kalba 
turi, juo lengviau išsireikšti.

Kai kas skaito naujais ir 
tuos žodžius, kurie nenaudoti 
apylinkėj, iš kurios jis paei
na. žemaičiai, aukštai č i a i, 
dzūkai turi daug skirtingų žo
džių.

Kalbos auga su mokslo, 
kultūros, meno kilimu. Vis 
daugiau naujų žodžių atsiran
da. Jei matome spaudoje, li
teratūroje žodžių, kurių mū
sų asmeniniame žodyne nėra, 
tai nereiškia, kad jie svetimi 
lietuvių kalbai.

Niekas jau nesipriešina žo
džiui nikotinas, o tai prancū- 
žiškas žodis, paeina iš varcįo 
kapitono Nicote, kuris ėmė.ty
rinėti nuodą tabake. ., .

Zoologija, geologija, piitolo- 
gija ir daugybė mokslinių žo
džių yra skolinti iš graikų 
kalbos, bet mes jau prie jų 
pripratome, tai jie rodosi lie
tuviški žodžiai.

Norint progresuoti aplamai 
reikia progresuoti ir kalboje 
—plėsti savo žodyną.Neprisotinami plėšikai

TARP 1953 IR 1957 METŲ mūsų valdžios iždinin
ko pareigas ėjo George Humphrey, pakviestas ton val
džios aukšton ir atsakingon vieton iš Hanna Coal and 
Ore Corporotion. Dabar paaiški, kad toji milžiniška kor
poracija turėjo su valdžia daug biznio, daug reikalų. 
Tai, žinoma, nėra jokia naujiena. Visos didžiosios kor- 
poraracijos juk šiais laikais lobsta valdiškais kontrak
tais. Bet ėmė kas nors ir iškėlė aikštėn, kad Humphrey 
korporacija buvo gal iš visų korporacijų plėšikiškiau- 
sia. Pasirodo, kad iš kiekvieno į valdiškus kontraktus 
įvesto dolerio ji pasidarė net 457 dolerius pelno! O 
Hpmphrey buvo valdžios iždo vedėjas!

Kilo skandalas. Eina tyrinėjimas. Senatinis komi
tetas reikalauja Humphrey pasiaiškinti. Paaiški, kad ir 
Humphrey sūnus įveltas į tą valdžios apiplėšimą.

Argi tas neparodo, kaip ir kur nueina mūsų sumo
kėti milžiniški taksai?! Argi šitas faktas neparodo, 
kas suėda bilijonus dolerių, kasmet skiriamų šalies “ap
sigynimui”?!

Tik įsivaizduok, kokia baisi vagystė: išleido dolerį, 
pasiėmė 457 dolerius! Bankų plėšikai ir paprasčiausi va
gys dar šį tą rizikuoja, dar šio to prisibijo, dar eidami 
plėšti turi pagalvoti apie savo kailį, o čia, va, po įsta
tymų ir legališkumo priedanga plėšikai lobsta be jokios 
baimės, be jokio savo kailiui pavojaus!

susikur-
Skaito-

“Zigmą

Desperacijos politika
BĖGIU POROS MĖNESIŲ įvyko trys pasauliniai 

sąskrydžiai, kurie ryškiausiai parodė, kokioje despera
tiškoje padėtyje yra Vakarų politikos vairuotojai. Mas
kvoje įvyko pasaulinis taikos šalininkų suvažiavimas. 
Jame kai kurie žmonės pusėtinai smarkiai patriukšma
vo prieš milžiniškos daugumos delegatų nusistatymą vi
somis priemonėmis ginti taiką. Tai buvo aišku, kad toji 
taip vadinama “opoziciją” nėra ten atsiradus iš netyčių.

Paskui įvyko Suomijos sostinėje Helsinkiuose tarp
tautinis Jaunimo festivalis. Čia jau triukšmadariai jau
tėsi dar drąsesni ir per kelias dienas stengėsi tą šaunų 
sąskrydį suardyti. Čia jau nebuvo slepiamas faktas, 
kad jie buvo į festivalį organizuotai pasiųsti triukšmau
ti. Žinoma, ir čia jie tikslo nepasiekė, nes festivalis už
sibaigė konstruktyviškai ir gražiai.

O tik prieš keletą dienų pasibaigusiame taikos są
skrydyje Japonijos sostinėje, kuriame, beje, dalyvavo 
ir mūsų įžymioji veikėja kalifornietė Ksavera Karosie
nė, suorganizuoti triukšmadariai virto paprasčiausiais 
chuliganais, čia jie tiesiog brutąliška jėga bandė šuva-

“SVEIKA, JAUNOJI 
RESPUBLIKA!”

Žurnalo “Švyturio” 14-ta
me numeryje randame kele
tą labai įdomių nuotraukų 
iš Tarybų Lietuvos žvejy
bos laivo “Zigmas Angarie- 
tis” apsilankymo tolimoje 
į naują gyvenimą pakilusio
je Ganos respublikoje. Nors 
toji šalis neseniai nusikra
tė kolonijalinį jungą, bet 
ten visur veda kūrybinės 
žmonių pastangos 
ti šviesesnį rytojų, 
me:

Takoradžio uoste
Angarietį” su draugystes vizi
tu aplankė Ganos laivo “Pro- 
vaida” kapitonas. Socialistinio 
darbo didvyris S. Jevgenjevas 
svečiui įteikė suvenyrą. Šis 
s u s i t i k i m as pavirto mūsų 
draugystės su jaunąja respub
lika švente.

Ganoje “Zigmo Angarie-- 
čio” žvejai susipažino su 
tenykščios žvejybos padėti
mi. Korespondentas rašo:

Sunkiai reikia dirbti Ganos 
žvejams. Jie neturi šiuolaiki

žiavimą užgriebti ir atsukti prieš taikos šalininkus.
Niekas kitas taip ryškiai nėra parodęs desperatiš

kos Vakarų politikos turinio kaip šitie trys įvykiai. Tai 
desperatiškos pastangos pastoti kelią žmonijos kelionei 
į taikaus sugyvenimo pasaulį. Taikos jėgos jau tokios 
didelės, tokios galingos, jog imperialistai neriasi iš kai
lio.

Įdomu dar štai kas. Ksavera Karosienė pabrėžia, 
kad Tokyo triukšmadarių prišakyje stovėjo dešinieji 
socialistai. Jų chuliganai paskutinėje sesijoje jėga ban
dė paimti estradą. Ir tai suprantama: jau seniai įrody
ta, kad visą socialistų judėjimą diriguoja ir finansuoja 
Jungtinių Amer. Valstijų Centrinė Žvalgybos Agen
tūra (ČIA). Tad argi galima stebėtisj kad tie piktieji 
sutvėrimai yra imperialistų įrankiu taikos jėgoms pa-
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stoti kelią? Jie darbuojasi taip, kaip jiems .įsakyta dar- JAV bus 
buotis. Panašiai jie. darbuosis ir ateityje.,}T
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nių žūklės prietaisų ir žuvį 
stebi paprasta akimi .

K o 1 o n i z ato ri ai?apip 1 ešt' k r ašį 
tą, ikprį t patys uyadino Aukso 
k ra b’t u, h t j/Jr anų j ę., (įų?p e ri ą 1 i 
Palikę vjen^kP^ąnųvyąygą,..

, Ąfrikję^aį nfąęięda^.kųm 
Šav^ą’ ekonomiką. ' J' ‘ . 1

KĄ PLANUOJA BEI > 
GALVOJA LIETUVOS 
STATYBININKAI

Žurnalo “Švyturio” kores
pondentas turėjo pasikalbė
jimą su Tarybų Lietuvos 
Statybos ministru R. Saka
lausku. Čia paduodame 
klausimus ir atsakymus:

—Šiomis dienomis sukanka 
penkeri metai, kai TSKP CK 
ir sąjunginė vyriausybė priė
mė nutarimą dėl gyvenamųjų 
namų statybos išvystymo mū
sų šalyje. Kokie Lietuvos sta- 
tikybininkų laimėjimai?

—Pasidžiaugti turime kuo. 
1958 metais mes perdavėme 
naudoti 122.5 tūkstančio 
kvadratinių metrų valstybinio 
gyvenamo ploto, o šiemet —• 
pastatysime 275 tūkstančius 
kvadratinių metrų. Per pasta
ruosius penkerius metus mū
sų organizacijų pastatytuose 
naujuose komunaliniuose na
muose atskirus butus gavo be
veik 30 tūkstančių šeimų.

— Pasiekimai neabejotini, 
bet ar nėra galimybių dar la
biau paspartinti namų staty
bą? Daug šeimų neturi atski
rų butų.

—Tai mūsų visų - pagrindi
nis rūpestis.

Ne taip seniai kokių 30-40 
butų’ namo statyba užtrukda
vo ištisus'metus. Dabar stam
biaplokštį n a m ą , turintį 60 
butų, atiduodame gyvento
jams per nepilną pusmetį.

Pagrindinis kelias statybai 
spartinti — sure nkamumas. 
Statydami, .teisingiau pasa
kius, montuodami gyvenamuo
sius namtis, naudojame 90 
procentų suręąjęąjnų kon
strukcijų bei detalių. Pavyz
džiui, Vilniuje, stambiaplokš
čiai namai sudaro du trečda
lius naujų gyvenamojo ploto 
statybų. O jie . statomi ir be 
mūrininko, ir be plytų.

Mes turime ir kitą labai 
(svarbų uždavinį — statyti pi
giai. ’Kiekvienas kvadratinis 
metras gyvenamojo ploto da
bar atsiena apie 120 rublių, o 
stambiaplokščiuose namuose - 
107 rb. Nors statybą žymiai 
atpiginome, bet šie pasieki
mai mūsų dar nepatenkina.

—-Drg. Sakalauskai, nauja
kuriai kartais skundžiasi sta
tybininkų darbų kokybe. Nau
juose namuose būna garso 
izoliacija, kartais nevykusiai 
sudėtos grindys.

—Garso pralaidumas — ne
lengvai sprendžiama proble- 
m a , ypač stambiaplokščiuose 
namuose, čia turi tarti žodį 
moksliniai darbuotojai. O blo
gomis grindimis ateityje nie
kas nebesiskųs. Dabar grin
dims plačiai naudojame me
džio drožlių plokštes ir reli
ną. Tokios grindys gražios, 
patvarios, jas lengviau prižiū
rėti. Be to, relinas mažiau 
praleidžia garsą;

Siekdami padidinti viso sta
tybininkų kolektyvo atsako
mybę, naujakuriams pradėjo
me išdavinėti garantinius pa
sus, Atidavę namą eksploatuo
ti, po kokių penkių-šešių mė
nesių statybininkai susitinka 
su gyventojais, aptaria savo 
darbo trūkumus, pašalina vė- 

liau išryškėjusius statybos de- 
fękfd^.1*'

-XKąi d at galima būtų pa
daryti gyventojų patogumui? 
į. —NaujjUpšė į namuose įren
giame j. Jo,d£ija^)( kurias vasarą 
galima na,udotji J<aip atskirus 
Kambarius? Paprastai įvedame 

’šiltą'^aridejĄ? dujas, languose 
įi-englktriė ventili avimo ply
šius, kiekvienam butui yra 
atskiras rūsys.

Daugiau dėmesio skiriama 
ir kiemų sutvarkymui. Mano 
nuomone, kai kurie kiemai ga
li būti paversti gražiomis žy
dinčiomis pievomis. Nebūtinai 
visur reikalingi gazonai, tie
sios linijos. Daugiau laisvu
mo, natūralumo, arčiau gam
tos. Tą patį galima pasakyti 
ir apie namų išvaizdą, jų iš
dėstymą palei gatves. Reikia 
drąsiau ir įvairiau, dažyti 
fasadus, namų nerikiuoti vie
noje gretoje, kaip kareivių. 
Svarbiausia, kad į butus pa
tektų daugiau saulės šviesos, 
naujos statybos sudarytų gra
žius, moderniškus ansamblius.

GERAI, MATYT, 
PASIRODĖ LIETUVOS 
JAUNIMO ATSTOVAS

Kaip žinia, pasauliniame 
jaunimo festivalyje Suomi
jos sostinėje dalyvavo jau
nimo delegacija ir iš Tary
bų Lietuvos. Ją sudarė sep
tyni jaunimo veikėjai. De
legacijai vadovavo mums 
amerikiečiams lietu v i a m s 
gerai žinomas jaunimo vei
kėjas Aleksandras Česnavi- 
čius.

Iš Chicagos kunigų laik
raščio specialaus korespon
dento V. Alseikos sužino
me, kad festivalyje Česna- 
vičius pasakė rimtą kalbą, 
kuri, aišku, Alseikai baisiai 
nepatiko. Kaip ten bebū
tų, Alseika rašo:

Kai Helsinkyje vyko vadi
namas koliokyijumas, skirtas 
taikos ir tautinės nepriklau
somybės klausimams, vienu iš 
pagrindinių kalbėtojų buvo 
lietuvių vadovas sovietinėje 
delegacijoje — Aleksandras 
česnavičius. Jo 40 min. tru
kusi kalba atkreipė ir vaka
riečių dėmesį ir retas ir sovie
tų pareigūnas būtų sugebėjęs 
papilti tiek kandžių replikų 
Vakarų ir tiek saldių frazių 
sovietinės politikos adresu, 
česnavičiaus nuomone, tik Va
karų blokas esąs totaliai at
sakingas už ginklų varžybas 
ir, girdi, sovietų nuo m o n e , 
atominiai ginklai sovietų ran
kose tetarnauja taikai. čes
navičiaus pasirodymas buvo 
vienintelis politinis liet u v i ų 
pasireiškimas festivalyje, ir 
būdinga, kad, matyti, dėl sve? 
timšaliams sunkiai ištariamos 
jo pavardės, jis spaudoje žy
mėtas kaip “Aleksandras.”

Iš visko matosi, kad šio 
jauno Lietuvos veikėjo pa
vardė sunkiai linksniuojasi 
ir Alseikos burnoje. Jis ir
gi nė žodeliu jo nepasveiki
nęs už išstojimą tokiame iš
kilmingame jaunimo są
skrydyje. Bet nieko tokio. 
Gerai, kad Lietuvos jauni
mas rūpinasi taikos išlaiky
mo reikalais ir aktyViškai 
dalyvauja jaunimo judėji
me už taiką.

TSRS PASIRUOŠIA 
GYNYBAI

Maskva. — Gynybos jė
gų organas ‘“Kra s n a j a 
Zvezda” įtalpino TSRS gy
nybos prajt i m ų paveiks
lus. Ten matoma, kaip ato
minės artileri-jos apšaudytą 
teritoriją užima dideli 
TSRS tankai.

Belgradas. — Jugoslavi
ja ragina Jungtines Valsti
jas daugiau nedaryti ato
minių bombų bandymų.

Washingtonas. —1962 m. 
mažesnis javų

derlius.
•ii ■

Kaip veikia JAV kapitalas 
pasaulinėje rinkoje

Daug davinių suteikia 48 
puslapių knygutė “End the 
Cold War” apie tai, kaip 
veikia JAV kapitalas pa
saulinėje rinkoje. Čia pa
teiksime tik keletą svarbių
jų davinių, kurie ryškiai 
parodo mūsų krašto mono
polistinio kapitalo vaidme
nį.

1937 metais, prieš pat 
pasaulinį karą, JAV pro
dukcija (gamyba) pasiekė 
41.5 proc. visos pasaulinės 
produkcijos. O 1947 metais, 
tik užsibaigus Pasauliniam 
karui, amerikinė produkci
ja siekė jau 58 proc. visos 
pasaulinės produkcijos.

Po to az‘*:orikinė produk
cija 1960 m. nukrito nuo 58 
proc. iki 45 proc. pasauli
nės produkcijos, nepaisant 
to, kad tuo metu išleista 
apie 80 bilijonų dol. kitų 
kraštų pagalbai ir apie šim
tus bilijonų dol. mili tari
niams reikalams.

1937 m. JAV eksportas 
(produktų išvežimas) siekė 
14 proc. pasaulinio ekspor
to. 1947 m. jau pasiekė 33 
proc., bet 1960 m. jau nu
krito iki 18 proc. ir dabar 
vis eina žemyn ir žemyn.

Apie 1947 metus JAV au
tomobilių produkcija siekė 
75 proc. visos pasaulinės 
automobilių produkcijos. 
Dabar gi jau nupuolė iki 50 
proc. Plieno produkcija bu
vo pasiekusi 50 proc. visos 
pasaulinės plieno produkci
jos, o šiuo metu nupuolė iki 
25 proc. ir vis kasmet eina 
žemyn ir žęmyn.

Šaltasis karas yra svar
bus monopolistinio kapitalo 
įrankis vis daugiau ir dau
giau įsitvirtinti užsienio 
produkcijoje ir rinkoje. Bet 
jis smarkiai pažeidžia JAV 
aukso rezervą. Jeigu 1949 
m. aukso rezervas siekė 24 
ir pusę bilijono dolerių, tai 
1961 m. jau beturėjo 16 ir 
pusę bilijono dolerių, o šiais 
metais jis dar sumažėjo. O 
tai reiškia, kad ir dolerio 
vertė kartu eina mažyn.

Daugelis JAV korporaci
jų užsienyje daro didžiulį 
biznį visai be amerikinės 
darbo jėgos. Mat, užsieni
nė darbo jėga joms yra 
daug pigesnė, tai ją ir nau
doja. Multibilijoninės kor
poracijos nuo 1960 m. lie
pos 1 d. iki 1961 m. liepos 
1 d. pastatė 464 naujus 
fabrikus užsienyje, padidi
no 161 fabriką ir pasirašė 
sutartis pastatyti 323 fab
rikus. Tie visi fabrikai yra 
JAV korporacijų kontrolė
je, bet jie operuojami piges
ne užsienine jėga. Užsieni
niai produktai, pasiekę 
Amerikos rinką, mažina A- 
merikoje gamintų produktų 
rinką, taipgi paveržia ame
rikinę prekybą užsieninėje 
riiikoje. Tokiu būdu Ame
rikos monopolistinis kapita
las mažina JAV produkci
ją, didina nedarbą, sunkina 
ekonominį žmonių gyveni
mą. ‘

Minimą knygutę parašė 
Gus Hali, JAV Komunistų 
partijos gen. sekretorius.

Du generolai—abu dideli 
melagiai

Gen; Edwin A. Walker, 
pasitraukęs iš militarines 
tarnybos, andai vieną laik
raštį informavo, kodėl Sta
lingrade Vokiečiai buvo su
mušti;
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Vokiečiai, girdi, teturė^ & 
prie Stalingrado tik vieną 
kareivių pulką, todėl ir ne
galėję atsilaikyti prieš daug 
skaitlingesnį priešą.

Minimo laikraščio redak
cija, kad gauti šios “žinios” 
patvirtinimą iš kito žymaus 
generolo, kreipėsi pas gen. 
John W. O’Donnel, karo 
metu tarnavusį JAV milita- 
rinėje misijoje Maskvoje. 
Minimas generolas patvirti
no Walkerio pareiškimą.

Minimi generolai juk ži
no, kad pulkas susideda iš . 
apie 3,000 kareivių. Ir tas . 
“pulkas” buvo maršalo von 
Paulus komandoje. Vokie
čių radijas paskelbė tuo 
metu, jog tas “pulkas” la
bai smarkiai nuk e n t č j o : 
47,000 sužeistų kareivių bu-, 
vo spėti išvežti nuo Stalin- r 
grado į 1 i g o n in e s, o virš 
100,000 buvo nelaisvėn su
imti. Užmuštų taipgi buvo 
tūkstančiai ir tūkstančiai. 
Patys vokiečiai prisipažįsta : 
praradę apie 300,000 karei
vių.

Stebėtina, kaip tas “pul- A 
kas” galėjo' išaugti iki ke
lių šimtų tūkstančių karei
viu. 

c

Abudu generolai, žinoma, 
turi tikslą žeminti Tarybų 
Sąjungos militarines jėgas, 
kad sėkmingiau sukurstytų 
Ameriką pradėti atominį 
karą. Bet melu juk socializ
mo nesunaikinsi.

Nori revoliuciją sukelti 
krikščionių bažnyčioje
Kunigas dr. J. Burton 

Thomas, sakydamas pa
mokslą Protestantų Epis- 
kopalų bažnyčioje New Yor
ke, pareiškė, kad dabar bū
tinai“ reikalingą sukelti re
voliuciją krikščio n i š k o j e' 
bažnyčioje.

Kodėl gi šis '“dievo tar
nas” užsimanė bažnyčiose 
kelti revoliuciją?

Todėl, kad “komunistai 
yra tvirčiausi kaip tik tose 
Europos šalyse, kur bažny
čia yra galingai įsitvirti
nusi,” dr. Thomas teigia. 
Suprantama, jis turi min
tyje Italiją ir Francūziją, 
kur katalikų bažnyčia yra 
tvirčiausia ir Vatikanui ar
čiausia, o komunistinis vei
kimas ten galingiausias.

Savo pasiryžimu ir pla
ningu veikimu, sako dr. 
Thomas, komunistai'vi
sur krikščionis pralenkia. 
Krikščioniškų pamaldų mi
lijonas ir 25 centų vertės 
dovanos niekaip negalima 
sulyginti su pasišventusiu 
komunistu veikimu, kuris 
plečiasi po visą pasaulį.

Revoliucinės reformos 
krikščionių bažnyčioje, gir
di, panaikintų bažnyčios at
silikimą nuo paties gyveni
mo ir tada bažnyčia galėtų 
suvaidinti istorinę rolę pa
saulinėje eigoje.

Bet kaip tas revoliucines 
reformas pravesti, kun. 
Thomas neišaiškino. Ko
munistų veiklai kelias, pa
sirodo, pasilieka nepastotas.
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NUKENTĖJO KINUOS 
PASĖLIAI

Pekinas. — Pietinėje Ki
nijos dalyje, Kweichovo 
provincijoje, apie 300,000 
akrų javų nukentėjo nuo 
sausros. Kitur javai ir bul
vės gerai užderėjo, jeigu 
nebus nelaimių, tai Kinija 
pasigamins daugiau mais- ■ 
to, kaip pereitaisias me- J 
tais. J

’t
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Hana žvilgsniai .

“Ne jis... ne jis... ne 
kartų sakydavo jos

kelias pratuštėdavo ir

Praeidamas pro kryžkelę, prie kurios 
matyti seni karčiamos griuvėsiai, aš su
stoju, noriu nusiimti kepurę, bet nedrįs
tu.

Pro šalį bilda sunkvežimiai su me
džiais, grįžta iš mokyklos vaikai, pra
skrieja vestuvininkų rogės.

Norėčiau juos sustabdyti. Visus. Va
landėlei. Paskui tegul važiuoja toliau. 
Bet valandėlę tegul pastovi kryžkelėje, 
prie senos karčiamos griuvėsių. Tegul 
išgirsta pasakojimą apie Haną. Ją visi 
turi pažinoti ir nukelti šioje kryžkelėje 
kepures, kaip anksčiau keldavo pakelių 
kryžiams.

Sustokit valandėlei.
Kiekvieną jomarko, kiekvieną turgaus 

dieną ji stovėdavo prie suklypusios pi
nučių tvoros. Jeigu būdavo žiema — iš 
fto kutuotos didelės skaros per veidus 
nusidriekę nušarmotos plaukų gijos. Ji 
laikydavo skaros kampus prispaudusi 
prie krūtinės ir, palinkusi į kryžkelę, 
gaudydavo akimis kiekvieno pravažiuo
jančio veidą. Akimirkai jos akyse įsi
žiebdavo šilta liepsnelė. Tik akimir
kai... “Ne jis...” — pasakydavo jos ir 
vėl sužvilgdavo negyvu stikliniu blizge
siu. Ir taip per dienas kiekvienos nau
jos rogės, kiekvienas veidas jos akyse 
įžiebdavo žmogišką, karštą kibirkštėlę.

Jei mėgindavo kas nors ją nuvesti į 
trobą, ji raudodavo, įsikibusi j pinučius, 
ir neidavo.

Vėl laukdavo: 
jis...” — šimtus 
akys.

Pavakare, kai
prie karčiamos drebėdavo girtuoklių pa
likti arkliai, ji baukščiai dairydavosi 
— ar nieko nėra aplink. Įsitikinusi, 
kad niekas jos nemato, ji prislinkdavo 
prie karčiamos sienos. Ant žemų stogo 
atbrailų tviskėdavo ilgabarzdžiai ledokš
niai. Ji nusimaudavo pirštines, švel
niai liesdavo kiekvieną ledokšnį ranka 
ir kažką skubriai slėpdavo užantyje. Jai 
atrodydavo, kad ji surinks ir išsaugos 
gęstančios saulės spindulius, kurie raus
va liepsnele rusendavo ledokšniuose.

* Pavasario vakarais ji prisirinkdavo 
karklo šakelių ir verkdavo, kai jos ka
maraitėje imdavo byrėti pūkuoti kačiu
kai. \

Vasarą jomarko ar turgaus dienas ji 
prastovėdavo prie kryžkelės iš tos pu
sės, kurioje augdavo rugiai. Jie mig- 
lodavo pražydę, — ji mėgindavo riešku
čiomis surinkti žiedadulkių miglą. O 
rudenį kantriai nuo kiekvieno tvoros pi
nučio valydavo kerpes.

— Pamišėlė Hana... — sakydavo žmo
nės. — Kam valyti nuo pinučių kerpes 
arba rinkti rieškučiomis rugių žiedadul
kes. Tikra pamišėlė.

Kai iškreivojęs iš karčiamos girtas 
ūkininkas jai mesdavo įžeidžiamus žo
džius, Hana nepastebėdavo jo.

Jinai aplamai nieko nepastebėdavo 
gyvenime, jos niekas nebedomino. Tik 
veidai, nauji veidai, kurie pravažiuoda
vo kryžkele.

. To veido, kurio laukė, — nebuvo. 
V O laukė — keturiasdešimt metų.

Ją pirmą kartą pamačiau, kai buvau 
^vaikėzas. Išgirdau jos istoriją.

... Hana buvo graži žydaitė, karčiau- 
ninko duktė. Kas pasiekdavo mūsų kai
mo kryžkelę, kiekvienas sustodavo pasi
žiūrėti į Haną. Kelios parapijos kalbė
jo apie jos grožį.

Hanos tėvas, sulinkęs į kriukį žyde
lis, kartais nespėdavo nešioti degtinės. 
Kildavo triukšmas, ir įgėrusieji siekda
vo jo barzdos. Tik tada, tik labai retai 
jis pasišaukdavo padėti Haną. šiaip 
saugodavo nuo girtų akių. Hana įeida
vo, triukšmas nutildavo, ir sukdavosi 
kvaistelėje žmonių galvos į tą pusę, kur 
būdavo ji. Įgėrę ūkininkaičiai siekdavo 
ją paglamonėti. Ji taip pažiūrėdavo į 
tą glamonėtoją, kad šis atšlijęs keverzo
davo į savo vietą.

— Ji turi pasiutusias akis, — saky
davo visi.

Jos akys buvo visai ne pasiutusios, 
tos juodos akys. Bet Hana mokėjo at
spėti kiekvieno žmogaus mintis iš jo 
žvilgsnio. Jai nereikėjo žodžių. Įėjus į 

/karciamą, ji juste jausdavo žvilgsnius, 
vieni jai kalbėdavo apie nuostabą, kiti 
buvo biaurūs ir ją sukrėsdavo, treti pa
sakodavo apie savo skausmą, kurį mari
na degtine. Todėl jai būdavo taip sun-

ku karčiamoj, kur žmonių 
kalbėjo apie labai daug ką, o ji bviena 
tegalėjo tai suprasti. !,■

Kartą pasklido gandas, kad Hana be
veik kiekvieną vakarą šinkuoja karčia-' 
moj. Bernai netikėjo, ateidavo riėt iš 
kitų parapijų. Taip^ Hana stovėjo už 
prekystalio tokia pat rami ir nepalie
čiama, kaip visados. Tėvas nenorėdavo 
jos leisti. Ji liepdavo jam pailsėti ir li
gi vėlyvos nakties išbūdavo karčiamoj. s

Tėvas buvo įpratęs prie įžeidinėjimų. 
Bet labiau už viską pasaulyje jis bijojo, 
kad neįžeistų jo dukros, ir visą laiką 
sukinėdavosi tarp stalų. Kartu jis bu
vo ir patenkintas: niekad neplaukė tiek 
pelno, kaip dabar. Net pradėjo galvoti, 
kad duktė jau kai ką nusimano apie ge- 
šeftą ir nori jam padėti.

Tuo tarpu beveik kiekvieną vakarą iš 
karčiamos kampo kalbėjo Hanai akys. 
Kalbėjo žodžius, kokių ji niekados ne
girdėjo ir negalės suprasti. Kiekvieną 
vakarą du mėlyni žiburėliai vis aistrin- 
giau kvietė ją palikti savo vienodas ir 
nuobodžias 
leisti kitam žvilgsniui pažvelgti į savo 
akių gelmę. Kartais ji suvirpėdavo nuo 
to žvilgsnio iš kertės, išeidavo į savo ka
maraitę ir nesirodydavo visą savaitę 
karčiamoj. Kai vėl ateidavo, pajusdavo 
— dar stipresne jėga šaukiasi ją akys. 
Ji maldaudavo tą žvilgsnį nekviesti jos, 
ji gėrėdavosi tomis mėlynomis akimis, 
kai jos priartėdavo prie prekystalio. 
Žvilgsnis jai pasakydavo:

— Aš laukiu tavęs kiekvieną vakarą 
prie kryklių.

Vieną vakarą Hana neišlaikė. Išėjo 
sodelin prie kryklių.

Netrukus kaime ėmė kalbėti: Andriui 
Liepuoniui pasidavė Hana. Juos matė 
sodelyje, juos matė miške, Andrius jo- 
marke pirko skarelę.

Hana nebesirodė karčiamoj, o Andrius 
Liepuonis nebesėdėjo kertėje. Visi įšė
lo. Ne vienas prarado viltį išsivilioti 
Haną sodelin arba kur nors toliau. Ir 
su kuo ji išėjo! Su Andrium! Jis kai
muose piaudavo ūkininkams lentas. Sto
vėdavo žemai, jo draugas — viršuje ant 
medžio, ir traukdavo piūklą, — kaip 
žmonės sako, — iš dangaus duoną. Dėl 
to jis taip ilgai liko šiame kaime, dėl to 
kiekvieną vakarą vedžiojo karčiamoj 

1 dainas, kad įkaitintų mergai kraują. 
O, velnias! — keikėsi bernai, anksčiau 
nepastebėję šito.

Kai Andrius pasirodė karčiamoj, jam 
sviedė

— Žydbernis!
Ir stipriauisas 

kriukį į grindis, 
kiti (jų kriukius 
mė Gruoblys. 
pančiu ir pakabindavo kriukius. Gruo
blys atrodydavo tartum sijonuotas. An
driaus nemušė. Bet tą vakarą viešai 
buvo paskelbtas jam karas, nes kiekvie
nas žinojo, ką reiškia į grindis įsmeig
tas kriukis.

Liepuonis nedirstelėjo į juos. Išgėrė 
ir išėjo. Jį lydėjo:

— Pakasyk uošviui barzdą!
— Neėsk lašinių, būsi nekošer!
— Kaip Hanos — ar auksinė?
— Eikš — apipiaustysim! 

. Kitą vakarą Andrius atėjo ; 
draugu. Atsistojo ant slenksčio 
siems garsiai pasakė:

— Šį jomarką perku žiedus, 
sekmadienį kviečiu gerus žmones 
tuves.

— Tyčiojies iš mūsų!— pašoko kele
tas, bet tuojau gavo sprandan ir apri
mo.

— Taip bus visiems, — juodu pakra
tė kumščius. — Proto jūsų galvose — 
kaip pas vištą užkulny, arklių jūs uo
degos! — ir išėjo.

Susirūpino ir senimas. Žydaitės ir 
kataliko vedybos, jiems atrodė, užtrauks 
plačioms apylinkėms sodomą ir gomorą. 
jie mėgino atkalbėti Andrių.

— Aš jums nepiršau pačių. Nepirš
liauki t ir man, — atsakė.— Vestuvės— 
sekmadienį. Kviečiu.

Sklido paskalos, su purvais maišan
čios Haną. Visa parapija, atrodo, gyve
no tik tam, kad neįvyktų šios vedybos.

Ir kiekvieną dieną bobos pamatydavo 
Haną ir Andrių drauge.

Artėjo jomarko diena. Andrius surin
ko iš ūkininkų skolas už lentų piovimą 
ir išsiruošė pirkti žiedų.

(Bus daugiau)'

kaip girtų dainos dienas,

kaimo bernas įbedė
Už savųjų griebėsi 

laikydavo kaimo mė- 
Jo sermėgą apjuosdavo

su
• ir

savo
vi-

1 ves-
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V. Hugo “Vargdieniams” 
Šimtas metų

Po 1851 m. gruodžio per
versmo, Napoleonui 111 pa
siskelbus imperatorium, V. 
Hugo pūbėgo į Belgiją, o iš 
ten į Anglija ir, apsigyve
nęs Gernezei saloje, pralei
do čia 18 ištrėmimo metų. 
Imperatorius kelis kartus 
rašytoją amnestavo, bet jis 
atsisakė grįžti. Draugų 
kviečiamas, išjuokė juos sa
tyra: “Pulkite ant kelių ir 
laižykite kojas, kad nu- 
šluostytumėte kraują”.

Tuo laikotarpiu jis para
šė daug aštrių satyrų prieš 
“Napoleoną mažąjį”. Jos, 
patekusios kontrabanda į 
Prancūziją, buvo grobstyte 
grobstomos ir perkamos už 
auksą. Tuo metu V. Hugo 
parašė ir savo geriausius 
socialinius romanus, kurių 
žymiausias —“Varglieniai” 
—pasirodė 1862 m. Briuse
lyje. Šis romanas auklėjo 
Prancūzijos būsimus ko- 
munarus, jis uždegė pasau
lyje milijonus atstumtųjų 
kovai už savo teises. Ir 
šiand ieną “Vargdieniai” 
verčiami į įvairias pasaulio 
kalbas.

Šiais metais pažangioji 
Prancūzijos spauda mini 
šimtąsias “Vargdienių” me
tines, iškeldama tą didžiulė 
įtaką ir kartu išryškinda
ma neišgydomas kapitalis
tinės visuomenės žaizdas.

V. Hugo, būdamas revo
liucijos generolo sūnus, iš
tikimai skelbė demokrati
nes idėjas, kurias liaudis 
jau buvo pamilusi: laisvę, 
lygybę, brolybę, žmonišku
mą. Vienas kritikas vaiz
dingai nusakė, jog “V. Hu
go ėjo minioje ir stipriau
siu balsu šaukė minios min
tis’.

“Vargdienių” medžiaga 
istorinė. Pagrindinę roma
no mintį jis pareiškė dar 
1848 m., kalbėdamas parla-

Žinios iš
PIRMOJI ERŠKĖTROŽIŲ 
PLANTACIJA PABALTY

Prienų rajone, Daukšiagi- 
rių tarybiniame ūkyje, ke
turių hektarų plantacijoje, 
rausvais žiedais pražydo 
erškėtrožės. Šią kultūrą 
ūkis pradėjo auginti pirma
sis respublikoje ir Pabalty- 
je.

Praėjusiais metais pir
muosius erškėtrožių daigus 
išaugino Panevėžio medely
nas, o šiemet Daukšiagi- 
riuose bus gautas erškėtro
žių vaisių derlius. Iš jo bus 
gaminami p o Ii v i t aminai, 
skirti konservams vitami
nizuoti. Vaisiams perdirbti 
prie Kauno konservų fabri
ko steigiamas specialus ce
chas.

Šių metų rudenį erškėt
rožes pradės auginti ir kiti 
respublikos ūkiai. Naująja 
kultūra numatoma pasodin
ti 59 hektarus. Per trejus 
metus erškėtrožių plantaci
jų plotas respublikoje bus 
padidintas iki 230 hektarų. 
Lietuvos maisto pramone 
bus pilnutinai aprūpinta po- 
livitaminais.

(Elta)

at-

Lietuvos žvejų 
laimėjimai

Geros žinios kasdien 
eina iš žvejybos rajonų
prie Niufoundlando ir Nau
josios šotlandijos. Visą pas
kutinę liepos mėnesio savai
tę Tarybų Lietuvos žvejy
bos laivyno žvejai žūklavo 
viršum mėnesinio plano. 
Nuo metų pradžios sugauta

mente, kur pasižadėjo visą 
gyvenimą ginti varginguo- 
siuS: ir kovoti usūn skurdu.

V. Hugo 'jaunystėje idea
lizavo krikščionybės1 tiesas, 
koketavo su monarchija, 
paskui palinko į gamtos re
ligiją — rusoizmą bei pan
teizmą, pagaliau tapo de
mokratu, socialistu ir glo
bojo į Belgiją pabėgusius 
komunarus. Tapęs roman
tizmo vadu Francūzijoje, 
perėjo į realizmą. “Varg
dieniai” — realistinis kūri
nys, su daugeliu romantiz
mo elementų: čia daug nuo
tykių, iškilmingumo, neti
kėtų sugretinimų, kontras
tų, autoriaus emocijų ir 
minčių. Nemaža čia ir na
tūralistinių puslapių. Šiame 
romane, sako kritikai, V. 
Hugo vaizdavo “visą gyve
ni m ą visomis priemonė
mis”. R. Rolanas prisimena, 
kad jo meto jaunimas žavė
josi “Vargdieniais” ir tie
siog dievino “senąjį Orfė
jų’ — V. Hugo. Tik pasiro
džius L. Tolstojaus “Karui 
ir taikai”, toji V. Hugo au
reolė buvo šiek tiek aptem
dyta.

Po šimto metų Prancūzi
joje skurdas nepanaikintas. 
Vargdieniai tebenakvoja po 
Senos tiltais. Flantinos se
serys Nana. Lasertje ir ki
tokiais vardais vadinamos 
prostitutės slankioja gat
vėse, tūkstančiai kozečių, 
gavrošų nepatenka į mo
kyklas — biudžete mokyk
loms lėšų skiriama kaip iš
maldai. “Vaikščiojantis įsta
tymas” — Žaveras ne tik 
neprigėrė, bet globoja tuos, 
kurie persekioja ir žudo.

Laikas eis, o nuostabus 
savo demaskavimo jėga ir, rodė kariuomenės patru- 
aukšto meninio lygio roma
nas jaudins žmogaus širdį 
ir protą.

J. Šukys

Lietuvos
šimtai tūkstančių centnerių 
žuvies daugiau, negu per
nai per tokį pat laiką.. Ke
turių vidutinių žvejybos 
tralerių įgulos jau viršijo 
metines žuvies sugavimo 
užduotis ir daugiau kaip 20 
laivų baigia jas vykdyti.

Elektra varoma 
šakniapiovė

Tokią šakniapiovę pradė
jo gaminti Šilutės hidrauli
nių pavarų gamykla. Ji va
roma elektros motoro pa
galba ir yra trigubai našes
nė už rankines. Per valan
dą ja galima susmulkinti 4 
tonas šakniavaisių. Be to, 
padarius nežymius kons
trukcinius pakeitimus, . ją 
galima bus naudoti žolei 
smulkinti ir žolės pastai ga
minti. i

Šiemet gamykla išleis 500 
naujų mašinų.

“Strėlė” pakeis “Ereliuką”
Naują sportinį dviratį pa

augliams “Strėlė” sukūrė 
Šiaulių motodviračių ga
myklos konstruktoriai A. 
Džiuvė, A. Jasilionis ir L. 
Diktanas. Jis turi greičių 
perjungėją ir patikimus 
rankinius stabdžius. Rat
lankiai ir vairas pagaminti 
iš aliuminio, todėl naujasis 
dviratis beveik 2 kilogra
mais lengvesnis už “Ereliu
ką.”

Gamykloje surinkta pir
moji naujų sportinių dvira
čių partija. Masinė jų ga
myba prasidės ateinančiais 
metais.

Gegužes Pirmoji Vilniuje 
prieš 50 metų

1902 m. gegužės 20 d. į name su Gegužės 1-ąja— 
Vilniaus žandarų vadybos I tarptautine darb i n i n k ų 
ir prokuratūros atstoyų Jto-, švente! Šalin patvaldystę! 
misija išvyko apžiūrėti, vie? Tegyvuoja politinė laisvė!” 
tos, kur įvyko Gegužės Phv /•' Carinė valdžia barbariš- 
mosios šventės demonstra^'kafr-susidorojo su darbi- 
cija. ..... “jninkais: daugelį įgrūdo į

Stiprėjanti Vilniaus pro- ' 
letariato kova kasmet vis 
daugiau sukeldavo rūpes
čių carinei policijai.

kalėjimą, o kitus žiauriai 
nuplakė. Tai sukėlė didelį 
pasipiktinimą plačiausiose 
gyventojų masėse.

Gegužės 5 d. vakare dar
bininkas batsiuvys H. be
kertąs paleido du šūvius į

čių carinei policijai. Pilies 
ir Didžioji gatvės (dabar 
Garkio g.), Vokiečių gat
vė (dabar Muziejaus g.) 
—tai svarbiausios Vilniaus gubernatorių fon Valį, ka- 
gatvės, kuriose buvo ren- da šis, išėjęs iš cirko (cir- 
giamos demonstracijos. Ko- kas buvo dabartinėje Leni- 
misija sudarė situacinį pla-ino aikštėje), sėdo į karietą, 
na, užtušavo raudonu raša- i Sužeistas gubern. pasveiko, 
lu demonstracijos vietą. j H. Lekertas buvo suim-

Vilniaus proletari a t a s,! tas, nuteistas mirti ir pa- 
prieš 10 metų pradėjęs pa-1 kartas. “Iskra” pripažinda- 
žymėti Gegužės Pirmąją ma didvyrišką H. Lekerto 
kukliais susirinkimais, nuo poelgi, kartu nurodė, jog 
1899 metų ėmė ruošti masi- netikslinga keršyti kiekvie- 
nes politines demonstraci-i nam caro tarnui atskirai, o 
jas viešai gatvėse. 1 reikia imtis revoliucinių

1902 m. Gegužės Pirmo-Į kovos metodų, 
sios demonstracija buvo ne
paprasta — šventei ruošėsi 
darbininkai, jų politi n ė s 
partijos. Ruošėsi ir policija. 
Žinoma, sutrukdyti. Vaiz
džiai miesto žmonių nuotai
kas ir pačią demonstraciją 
aprašė lenininė “Iskra”. Tą 
dieną visas miestas įgavo 
kažkokią ypatingą išvaiz
dą: lyg tai šventinę, lyg 
tai darbo. Vakare, pusę še
šių, pats gubernatorius fon 
Valis, lydimas pusšimčio 
kazoku, apžiūrėjo miestą., 
pravažiavęs Pilies, Didžią
ją ir Vokiečių gatves. Vo
kiečių gatvėje namų langai 
buvo atdari, balkonai pilni 
žmonių. Pusę devynių polic
meisteris įsakė uždaryti 
parduotuves. Gatvėje pasi-

1902 m. Gegužės 1-sios 
demonstraciją Vilniuje “Is
kra” atžymėjo keliuose sa
vo numeriuose. Vilniečiai 
buvo sveikinami už drąsų

Įvykių raida rodė bręstan
čią revoliuciją.

D. BUTĖNAS
Lietuvos Centrinio valst. 

istorinio arch, viršininkas

liai.
Tuo metu i Vokiečių gat

vę išėjo darbininkų grupės 
su raudonomis vėliavomis. 
Ant vienos jų buvo šūkiai: 
“Šalin patvaldystę! Tegy- 
vuo j a politinė laisve 'ant 
kitos — “Tegyvuoja Gegu- 
žės 1-oji! JJ>eyyuma A8-;Yąl

nesiūs sųsimĮę.. žmones kar-: 
tojo vėliayokb grasytus, šū
kius. .Staiga? taikią demon
straciją užpuolė policinin
kai. Nuo policijos valdybos 
rūmų pusės, esančių Vo
kiečių ir Domininkonų (da
bar Garelio g.) gatvių san
kryžoje, išjojo 70 kazokų, o 
paskui juos sekė pėstinin
kai. Imta gaudyti ir areš
tuoti gatvėje, pasitaikiusius 
žmones. Tūkstantinė Vil
niaus ' darbo žmonių de
monstracija buvo išsklaidy
ta.

Vakare Miesto teatre 
(dabartiniuose Dailės mu
ziejaus rūmuose) vykusio 
spektaklio antro veiksmo 
metu nuo balkono į parterį 
buvo pažerta kortelės su 
spausdintu tekstu “Sveiki-

Šypsenos
Rašo Migrantas

Būkit ramūs
Vienam keleiviniam or

laiviui išsikėlus virš debe
sų, vairuotojas pra dėjo 
garsiai juoktis. Vienas pa- 
sažierius užklausė, kame 
juokas?

Vairuotojas: Man atėjo į 
mintį, ką tie pamišėlių 
mų viršininkai mano, 
jie surado, kad aš iš 
pabėgau.

na- 
kai 
ten

Teismabūty
V.į e n a s prisiekdintųjų

Mavį aprašo feisejo-jį pa-
Siįįtšubt tai dienai, ir sako: 
A§S vienam žmogui skolin
gas’ 100 dolerių, o jis šian- . 
dien išvažiuoja į kitą šalį ir 
gal negryš, tai noriu jį su
tikt ir atsiteist.

Teisėjas: Gerai, esi pa- 
liuosuotas. Tarpe prisiek
dintųjų neturi rastis mela
gių-

Nepalieka virš debesų
Vienas senyvas pirklys 

turėjo pribūt ant greitųjų į 
tolimą miestą. Pasisamdęs 
orlaivį ir atlėkęs į miestą, 
kreipėsi į vairuotoją: Jau- r 
nas vyruk, dabar, tikiu, tu 
mane nuleisi švelniai ir iš 
palengvo ant žemės.

Vairuotojas: Būk ramus, 
dėde. Aš dar nė vieno nepa
likau anapus debesų.

Jau pa- 
40 butų 
giganto 
gyvena-

Kėdainiuose, prie ištiesinto Smilgos upelio, auga di
džiulė chemijos kombinato darbininkų gyvenvietė, 
statytas 200 vietų bendrabutis, vienas 60 butų ir du 
gyvenamieji namai. Lietuvos chemijos pramonės 
darbininkai iš viso gaus 35,000 kvadratinių metrų 
mojo ploto.

Nuotraukoje: busimosios chemijos kombinato gyvenvie
tės statyba.
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Lietuvos
Kas domisi Lietuvos isto-1 

rija, tas, be abejo, šį tą gir
dėjo apie Lietuvos Metriką. 
Bet pasakyti, kada ji suda
ryta, kokia jos reikšmė ir 
koks likimas, vargiai galė
tų, nes istorikai plačiai 
naudojasi Metrika, o apie' 
ją pačią mažai terašo. Pir
masis ją plačiau aprašė >S. t 
Ptašįckis, 1887 m. išleisto
je knygoje apie Metrikos 
aktus.

Tarybinis istorikas N. 
Berežkovas parašė plačią 
studiją apie Metriką, kaip 
istorijos šaltini. Pirmąją 
šios studijos dalį, dėstančią 
Lietuvos Metrikos knygų 
sudėtį iki 1522 m. išleido 
1940 m, TSRS Mokslų aka
demija. Kiti istorikai do
mėjosi Metrikos aktais, o 
ne jos istorija.

Šiuo straipsniu siekiama 
supažindinti skaitytoją su 
Lietuvos Metrikos istorija,1 
nušviečiant jos sudarymo 
laikotarpį, knygų turinį, jų 
saugojimą, aktų publikavi
mą ir dabartinę Metrikos 
archyvo padėtį.

Metrikos susidarymas
Lietuvos Metrika — tai 

Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės valstybinės kan
celiarijos gaunamųjų ir iš
leidžiamųjų raštų knygos, 
tai pirmaeilės reikšmės do
kumentinis šaltinis Lietu
vos, Baltarusijos ir Ukrai
nos istorijai. Jeigu didy
sis kunigaikštis arba jį pa
vaduoją asmenys — ponų 
tarybos nariai išduodavo 
kokį raštą, į kanceliarijos 
knygas būdavo įrašomas 
trumpas to rašto turinys. 
Jeigu buvo sprendžiama 
byla, tai knygose likdavo 
ginčo atpasa k o j i m a s ir 
sprendimas. Skundai, pra
nešimai ir kitokio pobūdžio 
gauti raštai taip pat buvo 
saugomi kanceliarijoje.

Kada Lietuvos didieji ku
nigaikščiai įsteigė savo kan
celiariją, susekti neįmano
ma. Tiek tėra žinoma, kad 

« Gediminas turėjo savo rū- 
muse vienuolius raštinin
kus, kurie vedė su popiežiu
mi susirašinėjimą dėl krikš
to, su Hanzos miestais dėl 
pirklių ir amatininkų kelia
vimo į Lietuvą ir su Rygos 
miestu dėl politinių sutar
čių.

Jogaila, Vytautas, Žygi
mantas Kęstutaitis, Švitri
gaila turėjo savo raštines, 
kurios atstodavo valstybinę 
kanceliariją. Tai liudija li
gi XVI a. išlikę kai kurie 
Kaributo, Švitrigailos ir 
rusų žemių kunigaikščių 
XIV a. aktai.

Aktų įrašymai į knygas
Ar tuo metu jau buvo į 

knygas įrašomos kunigaikš
čių išduodamos privilegijos 
ir kitokio pobūdžio raštai, 
žinių neturime. Visiškai 
tikra, kad tokios knygos bu
vo vedamos XV a. viduryje 
Lietuvą valdant Kazimie
rui Jogailaičiui.

1495 m. birželio 27 d. į 
Vilnių pas didįjį kunigaikš
tį Aleksandrą atvyko Bog
danas Glinskis ir pareiškė, 
kad Kijeve gaisro metu su
degė didžiojo kunigaikščio 
Kazimiero dovanojimo raš
tai ir kad jis prašo tuos raš
tus atnaujinti. Tuomet A- 
leksandras išdavė Glinskiui 
tokio turinio raštą: “Ka
dangi tų knygų, kuriose 
įrašyta privilegija, prie sa
vęs aš neturiu, tegul jis 
tuos kaimus laiko, o kai 
knygas turėsiu, privilegijos 
išrašą iš tų knygų dėl do
vanotų kaimų patvirtinsiu 
savo raštu.”

Nekyla abejojimų, kad

metrika
Kazimiero išduodami raštai 
jau buvo įrašomi į knygas, 
kurios sudarė Lietuvos 
Metrikas pradžią. Bėgamų
jų raštų knygas, tikriau pa
sakius, registracinius sąra
šus, didysis kunigaikštis ve
žiojosi su savim, o archyvi
nės knygos buvo laikomos 
iš prądžj(ų Trakų, o vėliau 

’Vilniaus pilyje.
Kada Metrikos knygos iš 

Trakų buvo perkeltos į Vil
nių, nėra galutinai išaiš
kinta. Tik tiek tėra žino
ma, kad 1511 m. Metrika 
jau buvo Vilniuje.

Metriką su jos raštinin
kais tvarkė ir prižiūrėjo 
valstybės kancleris. Didžio
jo kunigaikščio privilegijas 
ir kitokius raštus, duotus 
ne rezidencijoje, o kelionė
je, raštvedys įrašydavo į 
rejestrą ir po to grįžus į 
rezidenciją, įra š y d a v o į 
knygas.

1511-1514 m. raštvedžiais 
buvo Mitka ir Sopotka. So- 
p o t k a važinėjo su kuni
gaikščiu, o Mitka tvarkė 
knygas Vilniuje. Kas kada 
yra raštvedžiu buvęs, ne
sunku susekti, nes prie dau
gelio įrašų pačioje pabaigo
je yra raštvedžio vardas. 
Raštvedžiai būdavo prisaik
dinami, kad knygos bus ve
damos sąžiningai ir tvar
kingai, nes privilegijos ar 
akto originalui dingus, jį 
atstodavo Metrikos įrašas, 
patvirt i n t a s kunigaikščio 
antspaudu.

Kadangi Metrika turėjo 
labai didelę juridinę reikš
mę, kancleris Leonas Sapie
ga įsakė padaryti visų Met
rikos knygų nuorašus. Per
rašymo darbas buvo pradė
tas 1954 m. ir truko kele
rius metus. Perrašytos kny
gos buvo patikrintos, aprū
pintos dokumentų sąrašais 
ir gerai įrištos. Senosios 
knygos buvo saugomos Vii-1 
niaus pilyje, o naujosios pas 
kanclerį ir skiriamos bend
riesiems visuomenės reika
lams.

Metrikos nelaimės
Lietuvos Metrikos nelai

mės prasidėjo drauge su 
feodalinės Lietuvos valsty
bės nelaimėmis. Vykstant 
karui dėl Ukrainos ir Bal
tarusijos, 1649 m. rugpiū- 
čio 15 d. po mūšio ties Zbo- 
rovu totoriai pagrobė Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio 
ir Lenkijos karaliaus gur
guolę, kurioje buvo vežamos 
ir bėgamosios Lietuvos Met
rikos knygos. Jos žuvo, iš
liko tik nepilnas dokumen
tų sąrašas.

To paties karo metu Ru
sijos ir Ukrainos kariuome
nė užėmė Lietuvos teritori
ją ligi Nevėžio, o nuo Ne
vėžio ligi Livonijos sienos 
—Švedijos kariuomenė. Da
lis Lietuvos Metrikos kny
gų ir aktų ryšulių dingo, o 
kitą dalį švedai išgabeno į 
Švediją. 1659 m. sudarius 
taiką su švedais Olivoje, 
Lietuvos Metrikos išvežtoji 
dalis buvo grąžinta į Lietu
vą, bet ne visa. Dėl trūks
tamos dalies švedai aiškino
si, kad ji nuskendusi Balti
jos jūroje.

Po XVII a. vidurio, o taip 
pat po XVII a. pradžios ka
rų ir suiručių Lenkijos ka
raliai, tuo pačiu metu būda
mi ir Lietuvos didžiaisiais 
kunigaikščiais, į Vilnių re
tai kada beatvažiuodavo. 
Lietuvos kancleriai taip pat 
mažai begyvendavo Lietu
voje. Bajorai, turėdami 
reikalų su valstybės valdžia, 
kreipdavosi nebe į Vilnių, o 
į Varšuvą. Apie 1765 m. iš 
Vilniaus į Varšuvą buvo iš-

gabenia ir Lietuvos Metri
ka. ;

Rusų ir lotynų kalbomis
Lietuvos Metrika visą lai

ką buvo rašoma rusų kal
ba. 1777 m. sausio 10 d. 
Žečpospolitos Nuolatinė Ta
ryba nutarė perrašyti Lie
tuvos Metrikos, tekstą lo
tynų raidėmis. Šis darbas 
buvo pavestas rusų kalbos 
vertėjui Kosakovskiui. Bu
vo perrašyti Metrikos 29 
tomai, į kuriuos įėjo 66 
knygos.

Nuslopinus Kosciuškos su
kilimą 1794 m. ir po to ga
lutinai Rusijai, Prūsijai ir 
Austrijai pasidalijus Žečpo
spolitą, Lietuvos Metrika iš 
Varšuvos buvo išgabenta į 
Peterburgą. Varšuvoje liko 
tik lotyniškomis raidėmis 
nurašytoji dalis. Šiuo metu 
Lietuvos Metrika yra Mask
voje, saugoma Centriniame 
valstybiniame senųjų aktų 
archyve. Ja naudojasi dau
gelis Tarybų Sąjungos ir 
užsienio valstybių moksli
ninkų.

Ūkio ir socialinių santy
kių istorijai vertingiausios 
yra Lietuvos Metrikos už
rašymų knygos, nes jose 
labiausiai atsispindi valsty
bės vidaus gyvenimas. Už
rašymų knygos numeruo
tos. Pirmoji ir antroji už
rašymų knygos, iš kurių 
antroji yra pirmosios nuo-> 
rašas, savo turiniu skiriasi 
nuo aukštesnės sumeracijos 
knygų. Ją sudaro ne patys 
Metrikos įrašų tekstai, o at
skirų dokumentų aprašai, 
padaryti XVI a. pabaigoje 
lenkų kalba.

Vėlesni paskelbimai
Aprašai duoda apypilnį 

1380-1570 m. dokumentų, 
kurių originalai neišliko, at
pasakojimą. Pirmoji-antro- 
ji Lietuvos Metrikos užra
šymų knyga paskelbta 1915 
m. Trečioji, ketvirtoji ir 
dalis penktosios užrašymų 
knygos paskelbta atskiru 
leidiniu 1910 m. Šio leidinio 
redaktorius L Lappo publi
kaciją pradėjo nuo trečio
sios knygos, nelaikydamas 
aktais pirmosios - antrosios 
knygos aprašų. 5-12 užra
šymų aktų aprašus 1915 m. 
paskelbė Justicijos ministe
rijos Maskvos archyvas. 
Jeigu kuris aktas ligi pir
mojo pasaulinio karo ištisai 
arba dalimis buvo skelbtas, 
tai po aprašu nurodoma, 
kokiame leidinyje jis pa
skelbtas.

775 'Lietuvos Metrikos 
aktus, atrinktus iš 66 Var
šuvos nuorašo knygų, pa
skelbė F. Leontavičius. Pir
masis publikacijos sąsiuvi
nis apima 1413-1498 m., o 
antrasis — 1499-1507 m. 
aktus.

Antrąją pagal svarbumą 
vietą mūsų krašto istorijo
je užima Lietuvos Metrikos 
teismų knygos. Pirmoji, 
antroji ir dalis trečiosios 
teismų knygos paskelbtos 
1903 m. • Jos apima 1469- 
1523 m. laikotarpį. Pa
skelbtos. viešųjų reikalų 
knygos ir kariuomenės su
rašymai. apima XVI a. do
kumentus. Senieji svarbiau
sieji Lietuvos Metrikos ak
tai, kaip matome, paskelbti 
ir tyrinę tojams lengvai 
prieinami.

Kodėl metrika ne 
Lietuvoje

Po Spalio revoliucijos 
Lenkijos ir Lietuvos vy-i 
riausybės kreipėsi į Tarybų 
Rusijos vyriausybę prašy
damos atiduoti joms Lietu-1 
vos Metriką., šis prašymas 
nebuvo patenkintas dėl dau
gelio priežasčių . Visų pir
ma Lietuvos Metrika pri
klauso ne tik Lietuvai, bet

Pasakojimas apie kosmonautą 
Andri j aną Nikolajevą

nesnio j i kosmonauto-sestttf.Vlftrip išgelbėti savo -gyvybę,

Ant žalios kalvus, iškilų; 
sios viršum užliejamo slė-, 
nio, kur Civile įteka į Vol
gą, driekiasi ’ čiuvašų kai
mas šoršėlai. Šlaito papė
dėje be paliovos čiurlena 
lyg krištolas tyros Versmės. 
Iš šio skaidraus vandens, 
čiurleno ir kilo, kaip teigia 
senieji vietos gyventojai, 
žodis “Šoršėlai” (“Šuržyl”), 
kas reiškia “šviesusis šalti
nis.”

Šiandien šis poetiškai pa
vadintas kaimas tapo žino
mas visam pasauliui. Čia 
gimė ir išaugo lakūnas-kos- 
monautas Andrijanas Niko
lajevas — Jurijaus Gagari- 
no ir Germano Titovo bi
čiulis ir bendražygis.

Iš rąstų suręstas gimtasis 
namas su dviem langais fa- 
s a d e stovi centrinėje 
kaimo gatvėje. Pasodinti 
pirmaisiais kolūkinio gyve
nimo metais abipus gatvės 
tradiciniai Čiuvašijoje bal
tieji gluosniai veda į mo
kyklą, kur mokėsi busima
sis kosmonautas.

Mokyklos metai
Vaikystei prisiminti išli

ko f o t o g r a f ija — grupė 
moksleivių su mokytoja 
Klavdija Semiono va. Ant
roje eilėje iš dešinės—juod
plaukis berniukas su pro
tingu, ne pagal metus tvir
tu žvilgsniu. Tai Andrija
nas. Jam ir jo klasės drau
gams pavyko: mokytoja 
Klavdija Semiono va buvo 
mylima, ja buvo tikima. Ši 
kukli rusų moteris nuo jau
nystės sujungė savo gyve
nimą su čiuvašų liaudimi; Ji 
galėjo dėstyti čiuvašų kal
ba, kaip savo gimtąja, ir 
kasdien su meile ir tikru 
įkvėpimu supažindi n d a v o 
vaikus su didžiąja rusų kul
tūra. Iš jos Andrijanas ir jo 
klasės draugai pirmą kartą 
išgirdo pasakiškai didingus 
Puškino eilėraščius, kupi
nas žaismingo jumoro ir 
liaudies išminties Krylovo 
pasakėčias, drąsius Nekra- 
sovo posmus.

—Per 35 metus, kuriuos 
dirbau mokykloje, turėjau 
daug mokinių, — pasakoja 
Klavdija Semiono va. — Ta
čiau Andrijaną gerai atsi
menu. Jis augo trokštantis 
žinių, atkaklus, labai mėgo 
mūsų mokyklines ekskursi
jas į mišką ir į aplinkinius 
ežerus. Šioje nuotraukoje 
nufotografuoti ne visi, o tik

mokslo žymūnai ir geresni 
iųpįųpjųi. štai ir Andijanas 
jų tarpti.,'r

Daug, pątraukiaus ir įdo
maus atsiskleisdavo fizikos 
pamokoje, fizikos būrelio 
užsiėmimuose. Andrijanas 
ir jo , bęųdraamžiai konst
ruodavo skraidančius avio- 
modelius su guminiais va
rikliais, detek turinius ir 
lempinius radijo imtuvus, 
prietaisus reaktyviniam ju
dėjimui demonstruoti. Kiek

Baltarusijai ir Ukrainai, 
kurios įėjo į Lietuvos Di
džiosios kunigaikštystės su
dėtį. Antra vertus, Metri
ka į Rusiją caro valdžios 
išgabenta buvo ne iš Lie
tuvos, o iš Lenkijos, o jos 
patekimo į Varšuvą negali
ma laikyti neteisėtu. Len
kijai ją atidavė Lietuvos 
valdovai-f eodalai.

Dabar kurios nors Tary
bų respublikos pretenzijos į 
Lietuvos Metriką mokslo 
reikalais visai atkrinta.

Lietuvos T ,S R Mokslų 
akademijos Istorijos insti
tutas pars įsiusdavo iš 
Maskvos senųjų aktų.archy
vo mikrofilmus. Visi Lie
tuvos Metrikos XV-XVI a. 
aktai, kurie liečia Lietuvą 
ir ligi šiol spaudoje nebuvo 
paskelbti,, dabar nufilmuoti 
įr respublikos istorikams 
lengvai prieinami. Tokiu bū
du Lietuvos Metriką, tą di
džiausią ir įdomiausią feo
dalinės Lietuvos valstybinės 
kanceliarijos archyvą, gali
ma skaityti ir jo aktus pub
likuoti Vilniuje. ’ •

būdavo džiaugsmo, kai, pa
leistas nuo šlaito, lėktuviu
kas nuskrisdavo gerą pus
kilometrį ir sėkmingai nu
sileisdavo ant pievos! Ne
regimos radijo bangos 
šnabždėdavo ausinėse. Mi- 
niatūrinis vežimėlis pasi
leisdavo į priekį, užsidegus 
parakui prie jo pritvirtin
toje šovinio tūtelėje...

Kas žinojo, kad greičiau, 
negu po dviejų dešimtme
čių, veikianti pagal tuos pa
čius dėsnius, bet padaugin
ta milijoną kartų jėga iš
neš mokyklinio fizikos bū
relio entuziastą į kosminę 
erdvę ir, paklusdama kos
monauto valiai, neš jį į ne
ištirtus tolius!

šeima
Mokyklą Andrijanas bai

gė sėkmingai. Iš šešių da
lykų — geometrijos, chemi
jos, geografijos, braižybos, 
istorijos, TSRS konstituci
jos — gavo labai gerus pa
žymėjimus. Sekdamas vy
resniojo brolio Ivano pavyz
džiu ir motinos patariamas, 
jis stojo į Miškininkystės 
technikumą Hr1 pėršikėle į 
rajono centrą, Volgos mies
tą — Marijanskij Posadą.

Netrukus šeimą ištiko 
sunkus smūgis: mirė tėvas. 
Tvirtai pakėlė nelaimę 15 
metų Andrijanas. Nenulei
do rankų, neatsiliko moks
le. Šis mokėjimas ištverti 
sunkią minutę, šaltakrau
jiškumas vėliau suvaidino 
svarbų vaidmenį jo gyveni
me, ne kartą padėjo gar
bingai išeiti iš, atrodydavo, 
beviltiškos padėties. Dar 
vyko karas, dar maži buvo 
jaunesnieji vaikai, ir šeima 
teko rūpintis motinai.

Ji buvo kolūkyje ir mel
žėja, ir šėrike, ir arklinin
ke. Per pačią javapiūtę 
kartu su visais kaimynais 
išeidavo į laukus ir dirbda
vo nuo aušros iki sutemų. 
Šią darbo meilę, mokėjimą 
kiekvienam darbui skirti 
visas jėgas, dirbti sąžinin
gai Aną įskiepijo savo vai
kams. Ir buvo džiugu ma
tyti, kad jie auga jautrūs ir 
rūpestingi, moką vertinti 
motinos darbą.

Būdavo, atbėga Andri j a- 
nąs į fermą iš mokyklos ir 
tuojau klausia:

—Mama! Kuo tau padė
ti? ............

Ir karvėms paduoda ėsti, 
ir tvartą išvalo, o vakare, 
prieš sėsdami ruošti pamo
kas, Vania ir Andrijanas 
būtinai visus namų darbus 
atlieka: ir malkų prikapo- 
j a, ir vandens atneša. Jau
tė, kad vienai motinai v ne
lengva visur suspėti.

Tai pasakoja didvyrio- 
kosmonauto motina. Štai 
sėdi ji priešais mus, susidė
jusi ant kelių nuo darbo su
grubusias rankas, paprasta, 
pagyvenusi moteris, kai
miškai parišta skarele, ir 
nepaprastai gyvame jos ru
dų, nuostabiai jaunų akių 
žvilgsnyje švyti pasididžia
vimas ir nęriųias dėl sū
naus.

Su vyru ir dukterimi ji gy
vena Čeboksaruose, dirba 
kraujo perpylimo stotyje. 
Bet į šoršelus ji atvyksta 
dažnai, traukia gimtasis 
lizdas.

Šeijna, kaip neretai pasi
taiko’ Čiuvašijoje, neturi 
vieningos pavardės. Moti
nos pavardė kilusi nuo tė
vo vardo. Sūnūs Piotras ir 
Ivanas turi kaimo — Zaice
vų — pavardę. Prieš ištekė
siant Zina pagal tėvą buvo 
Grigor j eva, o Andrijanas 
dėdės garbei tapo Nikolaje
vu. Bet, nors pavardės skir-

o apie tai, kaip išsaugoti 
mašiną. Per kelias sekun
des, smarkiai krisdamas že-K 
myn, jis nutarė nuleisti nli- 
kintuvą ant lauko. Tiesa, 
priekyje buvo dauba, bet 
galvoti nebuvo kada.

Išbalęs nuo pergyvenimo, 
bet sveikas ir kaip visuo
met susitvardęs, Andrija
nas puola prie motoro, 
stengdamasis užkirsti kelią 
kilti gaisrui.

Iš aerodromo, kaukdami 
sirenomis, lėkė sanitariniai 
automobiliai. Į priverstinio 
nusileidimo vietą išskrido

tingos, giminystės ir drau
gystės ryšiai šioje šeimoje 
jaučiami nuolat ir, kaip re
ta, stipriai. Ir už daugelio 
šimtų kilometrų motina 
jaučia Andrijano meilę ir 
rūpinimąsi.

Visi atsimena tuos metus, 
kai, baigęs miškų techniku
mą, Andrijanas buvo nu
siųstas dirbti į Kareliją. 
Tuomet pirmą kartą jis iš
vyko toli nuo savųjų, nuo 
tėvų krašto. Šiaurėje pra
leisti metai einant kuklias 
techniko - miškininko parei
gas nepraėjo veltui. Čia bu
simasis kosmonautas pui
kiai užsigrūdino fiziškai: 
per lietų ir pūgą jis slidė
mis apkeliaudavo ilgą kelią 
kirtavietėmis, ištermi n g a i 
pakeldavo šalčius. Ir kai 
1950 metais jaunąjį miški
ninką apžiūrėjo medicininė 
komisi j a, buvo vien ingai 
nutarta: absoliučiai svei
kas, į aviaciją!

Andrijanas džiaugsmin
gai sutiko šį nutarimą ir 
tuojau pat išvyko į dalį. 
Net namo nespėjo užsukti.
Meistriškumas ir narsumas

Taip jaunuolis surado sa
vo pašaukimą. Praėjo mo
kymosi metai jaunųjų avia
cijos specialistų mokykloje 

ir karo mokykloje. Vie
nas po kito jaunajam lakū
nui buvo patikimi šiuolaiki
niai naujausios konstruk
cijos lėktuvai. Jausdamas 
padėką ir pagarbą auksi
nėms meistrų rankoms, su- 
kūrusioms šias puikias ma
šinas, Andrijanas Nikolaje
vas imdavosi jas valdyti, 
tobulino savo meistrišku
mą, skraidydamas greičiau 
už garsą.

Atlikdamas sudėtingiau
sias užduotis, reikalaujan
čias didžiausio jėgų įtempi
mo ir energijos, jis likdavo 
toks pat šaltakraujiškas, 
drąsus, ryžtingas. “Ramus, 
kaip Volga,” — taip apie jį 
kalba draugai.

Kartą ore atsitiko nenu
matytas dalykas: lėktuvas 
negalėjo toliau skristi, o iki 
aerodromo buvo toli. Iš že
mės vadovavęs skridimams 
vadas leido lakūnui palikti 
mašiną ir katapultinio įtai
so pagalba iššokti iš lėktu- 
^o. Bet Andrijanas Nikola
jevas galvojo ne apie tai,

malūnsparnis. Netrukus Ni
kolajevas sykščiais žodžiais 
ir tiksliai pranešė apie skri
dimo aplinkybes.

Už naikintuvo išgelbė
jimą, už savitvardą, narsu
mą vadas apdovanojo jį 
vardiniu laikrodžiu.

O tuo metu Andri j ano bus
te jo laukė motina, atva
žiavusi aplankyti sūnaus iš 
Čiuvašijos. Andrijanas už
truko, ir motinos širdis jau
tė, kad su juo atsitiko kaž
kas negera. Bet štai pasi
rodė sūnus ir išsklaidė vi
są nerimą. a

—Viskas gerai, mamai 
Tarnyba!

Lakūnas , kosmonautas 
Germanas Titovas, prisi
mindamas šį įvykį, puikiai 
įvertino savo buvusio dub
lerio savitvardą.

—Tur būt, jis ramiausias 
iš mūsų. Aš galiu jį įsivaiz
duoti bet kokį, tik ne sutri
kusį

Armijoje Andrijanas Ni
kolajevas tapo partijos na
riu, ir partija paruošė jį 
žygdarbiui, -kuriuo šiandien 
žavisi pasaulis.

(“Tiesa”)

Pasaulinės spaudos 
istorijos muziejus <

Septyni tūkstančiai kny-* 
gų ir šimtai tūkstančių vi
sų pasaulio šalių laikraš
čių surinkta Pasauli
nės spaudos istorijos mu
ziejaus bibliotekoje. Šis 
muziejus neseniai įkurtas 
Olandijoje. Jame surinkta 
labai daug medžiagos iš 
spaudos, žurnalistikos ir 
spaustuvinio darbo istori
jos. Muziejaus pagrindą su
darė Vieno Van der Houto 
rinkiniai. Jis pats buvo 
žurnalistas, rašytojas ir 
ž u r n a 1 istikos profesorius 
Utrechto universitete. Mu
ziejaus ekspozi c i j o j e, be 
knygų ir laikraščių, pri- 
skaitant ir pogr i n d i n i u s 
antrojo pasaulinio karo me
to laikraščius, yra portretų, 
plakatų, brošiūrų, jubilieji
nių medalių. - y

Detroitas. — 1962 me-V 
tais iki rugpiūčio JAV bu-f 
vo pagam i n t a 4,175,000 
naujų automobilių, tai mili
jonas daugiau, negu 1961 
m. per tą patį laiką.

Neišmoksta rankos paduot
šiandien gi žmonės tokie išmintingi, 
Kad sunku jų protą ir apsakyt.
Darbai jųjų taipgi labai stebuklingi, V
Kad, rodos, kaip taip gali padaryt.

Jie, mat, jau mašinomis laksto, važiuoja,
Jiems jau nereikia mulų bei arklių.
Po orą gi skraido, kaip paukščiai lekioja,
Ir net orbitoj daug žino kelių.

žodžiu sakant, jie gi stebuklus j.au daro
Ir dar nemano sustoti, suklupt;
Jie nuolat galvoja, pirmyn darbą yaro—
Net ant Mėnulio jau nori nutūpt.

Jie viską padaro, kas tik jiems parūpsta,
Kad net sunku gi ir įsivaizduot.
Bet niekaip negali, dap vis. neišmoksta
Viens kitam draugiškai rankos paduot. (

Jppas Juška

J. Jurginis Pokalbį tęsią Zina, jau- 4 p.-Laisve (Liberty) An trad., rugp. (Aug.) 21, 1962



Minčių nuotrupos
Philadelphietis korespon

dentas Južentiškis, aprašy
damas “Laisvėje” pergalin
gųjų Žalgirio irklininkų vai
šes pas senosios ir naujo
sios kartos lietuvius, išryš
kina vienų neigiamybę, ati
dengiančia pilnoje dienos 
šviesoje taip save aukštai 
vertinančių ir besiginančių 
mokslais “vaduotojų,” sme
toninių vadeivų, kerštingus 
su vaikiškomis ambicijomis 
veidus. Jų apdovanojimas 
žalgiriečių tulžimi permir
kusia patalogiška “literatū
ra” su tikslu paveikti žal
giriečių simpatijos link sa
vęs, tiesiog nusako jų pa
čių menkumą ir nedaaugi- 
mą.

Jie dar vis mano, kad jie 
gali kai ką apgauti ir save 
pateisinti. Daugelis iš skai
tytojų girdėjote ir gal dar 
atmenate muziko-jumoristo 
A. Vanagaičio sukomponuo
tą labai vvykusį muzikos 
kūrinėlį-: “Muzika, muzika, 
sukasi valsas.” Kiek vėliau 
Vanagaičio bendradarbis 
Juozas Olšauskas perdirbo 
dainos žodžius į “Pokeris, 
pokeris — doleris, doleris,” 
ir t. t. Dar vėliau, dipu
kams atsibaladojus į šią ša
lį. patėmijau jų leidžiama
me laikraštuke “Karys” eilė
raštį “Spaudos valsas,” irgi 
pritaikytą tai pačiai Vana
gaičio muzikai. Man norisi 
skaitytojams pateikti šį iš 
aukštojo vaduotojų Olimpo 
šedevrą, kuris skamba:
Sukasi pinkas! amžinas grajus, 
Mylėjom Lietuvą-—mylėsim vėl. 
Pliekiasi driekiasi srovelių vajus 
Į laimės žiburį—valdžios kėdėn...

Dainuok ir- šok, ir priešą 
plunksna baksnok.

Karštai mylėk. Gražiai kalbėk. 
Vienybei tačiau netikėk.

Čia, kaip matote, poetas

labai atviras. Jis nesidro
vėdamas pasisako, kad 
“Mylėjom Lietuvą — mylė
sim vėl,” kad srovelių va
jus pliekiasi į laimės žibu
rį—į valdžios kėdę, ir jis 
ragina savo pasekėjus karš
tai mylėti, gražiai kalbėti 
apie vienybę tik dėl svieto 
akių, vienok pačia vienybe 
netikėti ir jos nedasileisti.

Antras dainos punktas 
dar mandriau nupasakoja:
Baramės, tariamės jau nesibarti, 
Vieningai dirbti dėl Lietuvos.
Paskui vėl pradedam šunelius karti 
Ant konkurento žilos galvos.

Dainuok, rašyk,
ant galvų kuolus tašyk. 

Šaltai meluok ir agituok,
bet tiesai tu nepasiduok...

Argi ne gražu—argi ne 
būdinga? Dainuok, rašyk, 
ant galvų kuolus tašyk, šal
tai meluok ir agituok, bet 
tiesai tu nepasiduok. Jau 
aiškiau ir būti negali.

Ne tik autorius tų eilių, 
bet ir leidėjai to laikraštu
ko, talpinusio jas, kaip tik 
tai ir daro. Šaltai meluoja 
ir agituoja, reikšdami mei
lę tėvynei, kad tik žūt-būt 
atgavus prarastas valdžioje 
vietas ir skūrlupio valdinin
ko darbą. O jeigu atsiranda 
kas nors, kas nenori tikėti 
jų tomis melagystėmis ir 
nenori karti šunų ant kon
kurento žilos galvos, tokius 
jie yra pasiryžę šaukšte 
vandens paskandinti, jei tai 
būtų galima. Tokie, mat, 
jie yra patriotai: tikslas 
pateisina viską. Tokia tai 
literatūra, suprantama, jie 
apdovanojo ir mūsų garbin
gus žalgiriečius.

Gyvenimas iš jų jau pasi
juokė ir, atrodo, juoksis iki 
jų grabo lentos.

Arėjas .

Pregresas

NAKTIGONĖJE

« Pittsburgh, Pa.
Mš LLD 87 kp. susirinkimo, 
įvykusio rugpjūčio 12 dieną;

LLD 87 kp. laiko susirin
kimus paskutinį sekmadienį 
kas mėnesį. Susirinkimai 
buvo pertraukti porai mė
nesių iš priežasties persi
kėlimo į naują vietą Dabar 
87 kp. susirinkimai visados 
bus laikomi po šiuo adresu: 
1317 Reedsdale St. Pitts
burgh 33.

Nariai turėtų gerai at
minti vietą ir laiką ir daly
vauti visuose susirinkimuo
se, nes juose yra padaroma 
daug gerų tarimų, o po su
sirinkimų visi sykiu vaka
rieniaujame. Mūsų narės 
moterys parūpina gerą va
karienę, o laike vakarienės 
būna malonių pasikalbėji
mų tarp savųjų draugų.

'87 kuopa turi pilnai už
simokėjusių narių už 1962 

1m. 42, todėl mūsų susirinki
mai turi būti skaitlingi ir 
visais atžvilgiais geri.

Šiame susirinkime buvo 
plačiai pasikalbėta įvairių 
parengimų reikalais — va
karienių, lietuviškų filmų 
rodymo ir t. t.

Kurie nebuvo gavę kny
gų už šiuos metus, pasiėmė.

Sekantis 87 kuopos susi
rinkimas įvyks rugsėjo 30 
d., 2 vai. popiet. Vieta — 
LDS 160 kuopos namas, tin
kamai pataisytas parengi
mams ir susirinkimams.

J. K. Mažukna

Binghamton, N. Y.
Pataisa

“Laisvėje” Nr. 64., kur 
tilpo vardai aukavusių, įvy
ko klaida. Ten pasakyta: 
“ALDLD 20 kuopos “Lais
vės” ir “Vilnies” agentės J. 
K. Navalinskienės už laik
raščius nuošimtis $6, ir J. 
ir A. Žemaičiai $10”.

Turėjo būti: J. K. Nava
linskienės $10, o J. ir A. 
Žemaičiai aukojo $6.

J. K. N.

Elizabeth, N. J.
Mergaitė apdegė 

bažnyčioje
Prieš kiek laiko devyne- 

rių metų mergaitė skau
džiai apdegė St. Michails 
bažnyčioje. Jos suknelė už
sidegė nuo žvakės. Bažny
čios savininkai mergaitei 
sumokėjo už skaudų apde- 
gimą $35,000.

Ukrinas

Paieškojimas
WILLIAM PALAIKIS, miręs 25 

Gegužės, 1962 m., Amsterdam, N-. Y. 
lėškome brolio Jurgio ir sesers, ku- 

^rie gyveno Detroit, MicK, prieš 
jipie 33 metus. Kas apie juos žino
te, maloniai prašomi atsiliepti: 
Vera Urbanas, 471 Shepherd Ave- 
nhe, Brooklyn 8, N. Y.

Linden, N. J.
Liepos 31 d. mirė Juozas 

Baltrėnas, sulaukęs 81 me
tų amžiaus. Jis čionai gy
veno per ilgus metus, bet 
mirė Phoenix mieste, Ari
zonoje, kur buvo išvykęs 
sveikatos* reikalais. Jo pa
laikai buvo parvežti ir pa
laidotas Rosedale kapinėse. 
Palaidotas laisvai, nes jis 
savo testamente to pagei
davo.

Testamentą buvo palikęs 
seserėnui C. Andriu n u i; 
Laidotuvėmis rūpinosi gra- 
borius Bridickas.

Liūdesyje paliko seseris 
Viktoriją ir Adelę, ir brolį 
Jurgį. Iš Lietuvos buvo ki
lęs Biržų apskrities. Ilsė
kis, Juozai, ramiai!

Nei gili senatvė neišdildo 
iš prabėgusios jaunystės 
įdiegtų sąmonėj e1 
nuotykių. Ir juų 'įĮTaČiąū' 
pagalvoji apie ią'Tpliinąją 
praeitį, tuo dauginti gimsta 
naujų ir įdoniių atši&įfiL 
mų, kurie ryškiau ’itškfei^ 
džia jaunystės prdį'yvedins 
metus.

Ak, kiek tuomet būta ro
mantikos. Kiek įvairumų ir 
gamtos grožio. Bet už vi
sus atsiminimus pasiliko į- 
domiausia, tai jodinėjimas 
“naktigonėje”.

Nors aš buvau tik paaug
lys, keturiolikmetis berniu
kas, bet jau dirbdavau vi
sus žemės ūkio sunkius dar
bus. Aš labai didžiuoda- 
vausi, sulaukęs tos garbės, 
kuomet ūsuoti kaimo ber
nai priėmė mane į savo gre
tas ir vadindavo bernu! Ta
čiau mergos, kol kas, to ti
tulo man nenorėjo pripa
žinti.

Būdavo net sarmata. Su
augę mergos neprisileisda
vo nei artyn! Kuomet užsi
geisdavau nors kiek jas ap
sikabinti, visuomet mane 
išvadindavo “pienburniu”, 
“snargliumi” ir t.p. Nors 
buvau augalotas, bet netu
rėjau dar ūsiukų. Nemažas 
buvo Babrų kaimas, didžio
jo Suvalkijos ežero Dusės 
ribose. Dvidešimt šešios 
ūkininkų sodybos, nusidrie
kusios šiauriniame šone Ba
brų ežero antkainyje, apie 
geras varsnas atstumoje.

Tuomet kaime jaunimo 
buvo daug abiejų lyčių. 
Man būdavo neaišku, dėl ko 
mes jodavome naktigonėn. 
Daugelis kaimiečių, kad ir 
turėdavo užtektinai pašaro 
arkliams, bet ir jie jodavo 
naktigonėn. Kaimas buvo 
skurdus. Derlingos žemės 
mažai kas teturėjo. Iš 26 
ūkininkų tik du laikydavo 
nuolatinius samdinius.

Darbymety visi sunkiai 
dirbdavome nuo ankstyvos 
aušros iki vėlyvo saulėlei
džio. Parėję į namus nusi
kamavę, nuvargę, paskubo
mis pavalgydavome vaka
rienės — skustų bulvių su 
raugintu pienu ir, pamiršę 
nuovargį, sėsdavome ant ar
klių ir, dainuodami, joda- 
vom į ganyklas naktigonėn.

Pasirinkę pakrašty pievos 
tinkamą guoliui vietą, atsi- 
guldavom ant šienu prikim
štų maišų ir užsiklodavome 
milinėmis sermėgomis (kai 
kurie dzūkai vadindavo 
gunčėmis), nes Lietuvoj vi
durvasary dienos kad ir 
būdavo karštos, bet tarpe 
miškų ir ežerų naktimis 
oras atvėsdavo. Prieš gul
siant, dažnai gretomis su
stodavome apie desėtkas, ar 
daugiau bernų ir keletas se
nesnio amžiaus vyrų sutar
tinai iš daugelio krūtinių 
išsiverždavo dainos, be ku
rių tartum nebegalima bu
vo nei ramiai užmigti, kaip 
davatkoms be maldos.

Kitų artimų kaimų nak- 
tigoninkai taip pat uždai
nuodavo pakeltais balsais, 
bandydami mus užrėkti ir 
nutildyti.

Retkarčiais su mumi išjo
davo naktigonėn ir dvi mer
ginos našlaitės. Jos gulė
davo gretomis su vyrais ir 
buvo visų gerbiamos. Nie
kas jų ileužgaudavo nešvan
kiais anekdotais, arba ble
vyzgomis.

Prastesnius arklius su- 
pančiuodavom (priekines ko
jas) kanapiniais pančiais, o 
geresnius eržilus geležiniais 
pančiais su Užrakčiais, kad

vagys nepavogtų, nes tuo- 
ijnež’'Vagys T/ęlažnai arklius

darni yjenį p,ąskirgsjvoiri 
, šiek. įį'ek ;į|’,
, arkliĮigj.jkad į , penjueE

Vieną rugpiucio, mėnesio 
naktis buvo labai šilta. 
Švelnus pietvakarių vėjelis 
dvelkė, lyg rengdamas lie
tų. Bet nelijo. Kaip tik tą 
naktį ir man prisiėjo eile 
budėti. Visas būrys buvo 
kietai užmigęs, kai kurie 
net išsižioję kriokė, o aš 
snaudžiau su atviromis aki
mis kaip zuikis. Staiga iš 
Alytaus Forto nušvietė du 
galingi prodžektoriai. Aš 
persigandau, pirmu syk to
kias šviesas pamatęs nak
ties tamsoj. Bet mano lai
mei, prodžektorius parodė 
man du vyrus, sėlinančius 
prie arklių. Aš surikau. Vi
si pašokę nuo maišų, manęs 
paklausė: kas yra, o aš tik 
pirštu parodžiau į du bė
gančius į krūmus vagius, 
negalėjau žodžio ištarti. 
Bernai vijosi vagius iki 
krūmų tankumyno ir vie
nas net šūvį paleido iš piš- 
tolieto, bet vagiliai paspru
ko.

Visi nekantriai laukda
vom šeštadienio vakaro, ar
ba kokių švenčių, nes nerei
kėdavo anksti keltis ir nors 
dienelę tekdavo pasilsėti. 
Tačiau šeštadienio nakti
mis naktigoninkams būda
vę didžiausia nemiga. Kiek 
višokių šposų krėsdavome, 
juokingų anekdotų pasaky
davome. Bet įdomiausių 
pasakų klausydavome vieno 
senio, buvusio*1 rusų-japonų 
karo veterano," kuris buvo 
skaitęs rusų kalboj knygą 
apie astronomiją.

Jisai, pirštu rodydamas į 
vaiskią, žvaigždėtą erdvę, 
išvardino daugelio žvaigž
džių ir planetų mums ne
girdėtus vardus, nes mums 
buvo žinoma tik šienpiūvės, 
sietukas ir “septyni broliai 
mieganti”. O aušrinė ir va
karinė žvaigždės visiems 
buvo paprastas daiktas.

Ak, o kokios Lietuvoje 
tuomet būdavo žavingos ir 
tykios naktys... Tartum 
girdėdavom krintantį nuo 
medžio pageltonavusį lapą. 
Tik kartais javuose arba 
pievose, tupėdamos putpelė 
ir griežlė sudrumsdavo nak
ties ramybę.

Bestebint tą slėpingą 
gamtos grožį, kur visas ho
rizontas nusagstytas žibu
riuojančiomis ir mirgančio
mis žvaigždėmis, paskatino 
mūsų jaunuolių protus, rim
čiau susimąstyti: Ot, koks 
mūsų protas dar neišsivys
tęs, netobulas!*.Niekaip ne
begali nuvokti apie didžio
sios beribės erdvės slapty
bę.

Kartais iškildavo mintyje 
klausimas, kas toliau ir to
liau už tų žiburiuojančių 
žvaigždžių? Ar yra kur 
nors kokia siena, tvora, 
kraštas ar galas?... Apie 
tai tekdavo sustoti galvo
jus.

Nevisados gamta mus glo
stė ir žavėjo savo grožiu. 
Kartais vidurnakty, vos tik 
sumigus kietu miegu, at- 
šniokšdavo rūstus juodas 
debesis su perkūnija ir iš- 
pliekdavo kailius, kad mili
nėse nebelikdavo nei vieno 
sauso siūlo. Laukuose jo
kios pastogės nebuvo, o 
po tankiais medžiais irgi

bauginomes, kad dundulis 
neįspirtų:'•* . ......<-

Vienas senelis pasakojo 
keistą gamtos apsireiški
mą. Jam dar jaunam tebe
sant ir gulint naktigonėje 
su didoku būriu kaimynų, 
staiga apsiniaukė padangė, 
šviesiai’’pilkaiš ik retais de- 
bešimiš.' PUkŪšB pradėjo 
'baišiaf žkįbudti^^Vįša pa
dange’ ; ’ š yy te j o •(■ Hd ° įfe r t rau
kos. Naktigonink&i’užsiden- 
gė akis sermėgomis. Staiga 
iš mažo debesėlio atsirito* 
švytėdamas į mūsų pievą 
rausvas kamuolys ir apkrė
tė fosforu (siera) arklius 
ir gulinčius naktigoninkus. 
Viskas žvilgėdavo nakties 
tamsoje, kaip senoviški pa
braukti degtukai.

Sulfurinė smarvė paplito 
visoje apylinkėje, nuo ku
rios net arkliai prunkšdami 
čiaudėjo.

, Nuplovus rugius ir su ve
žtis į kluonus, lyg atsikvėp- 
davom keletą dienų prieš 
nuėmimą vasarojaus ir ru
gių sėjos.

Vieną šeštadienio vakarą 
išėjom naktigonėn didžiau
sias būrys iš visų vasaros 
išvykų. Keli senesni vyrai 
turėjo kišenėse įsikišę 
buteliuką monopolizes 
skilandžio užkandžiams, 
visus lygiai pavaišino, 
gėrę po kelias čėrkutes deg
tinės, visi staiga tapo dide
liais drąsuoliais: vieni ber
nai nuėjo į kaimą klėtyse 
gulinčias mergas pakibinti, 
kiti į sodus skanių obuolių 
ar grūšių pasiskinti. Su
grįždavo prieš auštant ry
tui. Tą naktį kol užmigo
me, kai kurie naktigoninkai 
gyrėsi savo budrumu, kad 
jie ir saldžiai užmigę gali 
viską jausti ir girdėti kaip 
laukiniai keturkojai. Tačiau 
faktai parodė kitą.

Du berniokai, prisikišę 
kišenes obuolių, sugrįžo iš 
kaimo į savo guolius gana|m3: 
vėlai. Jie • nustebo, pamatę 
mūs visą rėdą, apklotą tirš
tai smulkiomis berželių ir 
kadugių šakomis, ir nei vie
nas iš mūsų nieko nejautėm 
ir negirdėjom, kai Mikyčių 
kaimo bernai šposininkai 
mus užklojo medžių rūbais.. 
Tačiau senesnio amžiaus 
vyrai visą kaltę suvertė ant 
nekaltų velnių ir ant lau
mės, nes, girdi, velniai per- 
siversdavo gražiais ponai
čiais, pasirėdydavo dailiais 
juodais kostiumais ir, išlin
dę iš ten esančio netolimo 
raisto, slankiodavo vėlyvais 
vakarais pamiškėmis, pae
žerėmis ligi gaidžiai užgie
dodavo !

Kai kurie velniūkščiai 
įsidrąsinę ateidavo net į 
kaimus ir šokdavo su mer
gomis vakaruškose. Bet kai 
kurie kaimiečiai matydavo 
ir negražių velnių, kurie, 
turėjo tik po vieną akį vi
dury kaktos ir nosis be 
šnervių. Šios rūšies velniai 
su žmonėmis nedraugauda
vo, nes nakties tamsoj jų 
akys žibėdavo skaidriau už 
vilkų, todėl jų visi žmonės 
labai baugindavosi, nes jie 
pridarydavo žmonėms viso
kių piktadarybių ir šiaip 
sau šposų.

Kai kurių senių manymu, 
laumė tai nebuvo tikruoju 
velniu. Laumė tai užkeikta 
moteriškė, kuri glaudžiai 
bendrauja su velniais, bet 
jinai neturinti tokios dide
lės galios, kaip kad tikrieji 
velniai turi...

Senas medžiotojas pasa
kojo, kad vėlyvais rudens 
vakarais, jam bemedžiojant 
zuikius, kurie po saulėlei
džio išeidavo iš miškų, arba 
krūmų į vešlius rugių žel
menis, . belaukiant zuikių, 
kol jie išeis, reikėdavo kai

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Motiejaus Budniko

ša pa-

po 
ir 
ir

Iš-

LDLD 87 kuopos, narys Motiejus Budnikas 
buvo išskirtas iš gyvųjų tarpo birželio 27 d., 
1962 metais. . .

LDLD 87 kuopos nariai gailestingai prisimena 
netekimą per daugelį metų buvusio pažangiųjų 
organizacijų veikėjo.

LDLD Š7 kp. Valdyba ir Nariai
Pittsburgh, Pa.

neatlikdavo velykinės išpa
žinties. Kai kuriems grieš- 
ninkams klebonas atsiųsda
vo į namus seniūną arba 
žandarą ir nuveždavo į baž
nyčią išsispaviedoti nors 
kartą per metus.

Taip užbaigė senis savo 
pasakas.

Lietuvos naktigoninkus 
galima pavaizduoti Ameri
kos “kaubojais”; ypač su
laukus rudens, naktigonin- 
kai pasimedžiodavo iš ūki
ninkų žąsį, antį arba vištą 
ir kepdavo sukurtame lau
že. Kai kurie iš namų atsi
nešdavo duonos ir lašinių. 
Kartais bernai pasikviesda
vo kai kurias mergas. Tuo
met prasidėdavo linksmi 
pokalbiai ir dainos, prita
riant armonikai.

Ir iš kurgi atsirasdavo 
tiek daug energijos ir iš
tvermės? Nemigė, prastas 
maistas ir sunkus darbas, 
nepalauždavo jaunuolio fi
zinės ir dvasinės jėgos.

Gal tyras,. neužterštas 
Lietuvos oras, linksma ap-> 
linka ir namie gamintas 
maistas. Branduolinių bom
bų sprogdinimais irgi niekas 
negrasindavo.

kada ilgokai pasėdėti kur 
nors pasislėpusiam už eglių 
krūmo. Tuomet dažnokai 
ir tekdavo susidurti su vel
kiais. Jis porą kartų iš me
džiojamojo šautuvo šovęs į 
velnią, bet šratai atšokdavę 

■kaip žirniai, atsimušę į sie
ną. Tuo jis įsitikino, kad 
šratais velnio nenušausi.

Kokia tai ragana patarė 
jam nusiliedyti kulką iš si
dabrinės monetos, ir tik ta
da galėsiąs velnią nušauti. 
Paklausęs raganos patari
mo, išbandymui, jam kalvis 
nulydino vieną sidabrinę 
kulką, su kuria jis ir nušo
vė vieną velnią, kuris dau
giausiai kenkdavęs jo va
karinei medžioklei...

Toliau medžiotojas sakė: 
kol jis bus gyvas, tai velnių 
nešaudysiąs, nes tik vieną 
nušovus pasipylė ant žemės 
krūva smalos, kuri užsmar- 
dino ne tik mišką, bet ir vi
są kaimą. Todėl net užsi
rūstinęs kaimo šaltyšius su 
bausme uždraudė daugiau 
velnius šaudyti, o jie taip 
dažnai dar vaidenasi.

Dar neseniai, parvažia
vęs iš Seirijų turgaus, nu
vedžiau bėruką ežeran pa
girdyti vėlai vakare. Besto
vint, staiga išgirdau šauks-

: Gelbėkit! gelbėkit!... 
Netoli nuo krašto, dideliam 
kašike plaukioja pusamžė 
moteriškė. Aš šokau į van
denį ir įbridau iki kaklo, 
siekdamas ranka nutverti 
kašiką. Bet moteriškė, nu
sikvatojusi šėtonišku balsu, 
nugrimzdo ežero gelmėn, 
sukeldama dideles vilnis...-

Arba laike šienapiūtės, 
tik pereik vakarais per nu
pjautas pievas, ir tuojau pa
matysi ant šieno' kupetos 
sėdinčią moteriškę, kuri 
gražiuoju niekuomet nenori 
nulipti nuo šieno. Turi ją 
kirsti botagu, arba lazda.

Šventažerio kunigas per 
pamokslą sakydavo, kad 
velniai kaimiečiams vaide
nasi dėl to, kad daugelis!o 1961 m. buvo $13,270,000.

Kanados išvežimai
į užsienį

Ottawa. — 1962 m. per 
pirmuosius penkis mėne
sius Kanados prekyba įžy
miai padidėjo.

Suprantama, pirmąją 
vietą užima išvežimai į 
Jungtines Valstijas, kurių 
kapitalistai Kanadoje turi 
daugiausiai įmonių. Per 5 
mėnesius išvežta už $1,430,- 
000,000 vertės, o 1961 me
tais per tuos pat mėnesius 
$1,136,700,000.

Į Kubą išvežimai buvo už 
$4,237,000, tai mažeseni, ne
gu 1961 m. Bet išvežimai 
daug padidėjo į Kiniją, ku
rie siekė $25,138,000 vertės,

Worcester, Mass
VIEŠAS PAKVIETIMAS Į VESTUVES 

WORCESTERIO IR APYLINKĖS VISUOMENEI

Šiemet sukanka 35 metai, kai Lietuvos Sūnų 
Draugija susivienijo su Lietuvių Apšvietos 
bendrove. Taigi rugsėjo 1-mą, 2-rą ir 3-čią die
nomis bus iškilmingai atžymėtos šių draugijų 
“vestuvės” bei jubiliejus. Iškilmė bus su muzi
ka, dainomis ir dovanomis.

šeštadienį, Rugsėjo-September 1-mą dieną, 
pare su muzika ir vaišėmis.

Sekmadienį, Sept. 2-rą dieną, 
vestuviniai pietūs ir ceremonijos.

Pirmadienį, Rugsėjo-September 3čią dieną, 
šokiai, dovanų atlikimas, pasilinksminimas.

kviečiame visus į “vestuves,” kviečiame sve
čiuotis Olympia Parke ištisas tris viršminėtas 
dienas. Būsite visi svetingai priimti ir tinkamai 
pavaišinti. Laukiame linksmo pasimatymo.

Rengėja

5 p.-Laisvė (liberty),— Antrad., rugp. (Aug.) 21, 1962



New Jersey naujienos
Apie protinių ligų 

gydytojus
JAV medikų ir chirurgų 

yra apie 200,000. Jų orga-j 
nizacija oficialiai skelbiasi, 
kad turi 186,000 narių. Yra 
tokių gydytojų, kurie gy
dytojų draugijai nepriklau
so. i

Taip pat yra 11,600 speci-i 
alistų, kaip tai psichiatrų, j 
neuropsichiatrų ir psicho- 
analistų. Be šios rūšies gy
dytojų negalima apsieiti: 
sergantiems protine liga. 
Iš šios grupės gydytojų tik 
5,000 užlaiko kabinetus ir; 
praktikuoja privačiai, o kiti 
būna protiniai sergančių li
goninių štabuose, išradimų i 
industrijoj ir ginkluotų jė- 
gų tarnyboje. Iš tų 5,000, 
kurie privačiai praktikuoja,' 
80% yra pasiskirstę po did
miesčius 5-iose valstijose.

New Yorko mieste 30. gat-l 
vių teritorijoj yra 537 psi-• 
chiatrais daugiau negu 19 
valstijų kartu paėmus.

Tuo klausimu rašo d-ras! 
Henry Davidson, superin
tendentas Essex apskrities 
Averbrook Hospitalio.

Jis sako, kad psichiatro 
prisirengimas labai ilgas ir' 
iškaštingas. Po medikali-1 
nės mokyklos dar reikia 
studijuoti 5-6 metus, kas iš 
viso lėšuoja $25,000. Kad i 
jis už valandą ima $20, tai, 
atsižvelgiant į aplinky bes, 
jis yra to vertas. Viena- jų 
mažai yra, o antra—jis turi 
ilgą listą pacientų, kurie be 
jokių rūgojimų gali mokėti 
ir moka. Prie to< jie ne
mažai laiko praleidžia klini
kose, taip pat duoda patari
mus ligonbučiuose, kas uži
ma daug laiko.

Toliau d-ras Davidson nu
rodo, kad pas žmones yra 
klaidingas supratimas apie 
psichiatrą. Girdi, žmogus 
apsirgo, blaškosi konvulsi
jose, daugiausia būna tokių, 
kurie parėję namo nuo ba- 
liavojimų apserga, kvailio
ja ir, vieton šauktis medi- 
kalinę pagalbą, šaukia psi
chiatrą. Tas atsisako atvyk-

KRISLAI
(Tąsa iš 1-jo pusi.) 

kad labai prastai eina Kaišia
dorių mokyklos statyba.

Bet juk nedora, negražu, 
nepatriotiška džiaugtis nesėk
me. Dargi nuodėmė.

Džiaugtis reikia tiktai tada, 
kada matai kokį nors lietuvių 
tautos gražų gražiai atlieka
mą darbą.

Kas liečia tos mokyklos sta
tybą, tai jos vedėjai turėtų 
būti pašaukti atsakomybėn. 
Neabejojame, jog taip ir bus 
padaryta.

so. Bostono menševikų sa
vaitraštis špaltų špaltas pri- 
pyškino apie kokią ten Ma
rijoną Tamošiūnienę. Ji esan
ti 72 metų amžiaus, b u v usi 
kolūkietė ir dabar pas savo 
vaikus ar gimines atvykusi 
Amerikon.

Marijona atvykusi į redak
ciją ir paliejusi visą puodą 
“naujienų” apie tą mūsų mie
ląją Lietuvėlę. Niekas jai ten 
nepatikę.

Marijona, matyt, yra labai 
plepi, baisiai tamsi kūmutė..

O gal “Keleivio” redakto
riai tos senos kaimietės vardu 
tiek daug primelavo apie mū
sų senąją tėvynę ir jos žmo
nes? Juk jie toje negarbin
goje profesijoje seni eksper
tai.

Ateinantį sekmadienį, rugp.
26 d., pas dr. Joną ir Kris
tiną Stanilovaičius suvažiuos, 
popietauti ir šiaip gražiai lai
ką praleisti daug Connecticut 
valstijos lietuvių, žadame ir 
mes keletas iš Niujorko vykti 
pas. tuos malonius veikėjus į 
svečius. Tad pasimatysime!

ti, nes dažniausiai jie vais
tų neturi, nes jie nėra me-| 
dikai ir negalės jokios pa
galbos duoti, šaukėjas pyks
ta, keikia psichiatrą, kad 
negali prišaukti prie ligo
nio, ir padaro jam visokių 
priekaištų, kad jis nesirūpi
na ligonio sveikata, ir t. p.

Prie to, d-ras David s o n i 
sako, kad pašaukimas prie! 
ligonio psichiatro be pasi
tarimo su savo šeimos me- ■ 
dikaliniu gydytoju yra be-' 
veik bevertis. NaudingasI 
jis yra tik tuomet, kuomet 
šeimos gydytojas žino apie 
savo ligonio ligos padėtį ir 
r e k o m enduoja psichiatrą. 
Šeimos gydytojas perstato 
visą ligonio ligos padėtį, tik 
tuomet abiejų gydytojų pa
sitarimas duoda pageidau
jamas pasekmes, jei jos yra 
galimos.

N. J. valstija skaitoma 
ketvirtoj vietoj, kuri gerai 
aprūpina ligonius. Jos kli
nikos, jos institucijos yra 
prieinamos, nebrangios, tik 
$30 savaitei. Tačiau randa
si ilgas sąrašas pacientų, 
kurių negalima priimti dėl 
stokos vietų ir psichiatrų. 
Ir pagal Mental Health 
Act pirmiausia priimami 
vaikai.

Nors mokestis yra $30 
savaitei, bet valstija turi 
pridėti 35 milijonus dolerių 
taksais sumokėtų pinigų 
dėl 21,000 pacientų, kurie 
randasi valstijos instituci
jose, sako d-ras Davidson.

Kai kas daro priekaištus, 
kad valstija daro dideles iš
laidas palaikymui protiniai 
sergantiems institucijų. Čia 
d-ras Davidson paima gerą 
privačią tos rūšies institu
ciją ir cituoja, kiek pacien
tui kainuoja į savaitę ten ■ 
buvimas. '

Įeinant į ligonbutį tuo
jau turi užsimokėti $250,' 
už kambarį į savaitę $182, 
už baltinius $1.25, laborato
rija $15, X-ray ir jo inter
pretacija $50, gydytojo pir
ma egzaminacija $15. Kiek
vienas elektrinis sukrėti
mas $20, medikalinis aptar
navimas per savaitę $35, 
kiekvieną sykį psichiatro 
aplankymas $15. Ir už psi
choterapiją dar reikia da- 
dėt ekstra. Už pirmą savai
tę susidaro apie $400, o vė
liau apie $200 tik kamba
rys ir kiti patar n a v i m a i 
daugiau. Susidaro taip, kad 
šeima su vidutinėmis paja
momis, jei joje pasitaiko 
susirgimas, negali pati save 
tokia pagalba aprūpinti, sa
ko d-ras Davidson.

Nuo tos ligos per metus 
miršta suvirš 50,000. Sau
žudystę pasidaro 16,000, už
simuša tarpusavyje 8,000.

Jei psichiatrų būtų dau
giau, tai, girdi, gal būtų ga
lima šią problemą sutvar
kyti geriau, bet kaip dabar 
yra, jų randasi tik saujelė 
ir juos iš jų kabinetų sun
ku iškviesti, nes ilgas listas 
pacientų laukia savo eilės. 
Dėl to susidaro įspūdis, būk 
psichiatrai nepaiso žmonių 
sveikatos ir būk esą dideli 
lupikai. Tas atgrasina ir 
kitus gydytojus siektis tap
ti psichiatrais. Ir dalykai 
maišosi, vieni kitus kalti
nant, sako d-ras Davidson.

Ignas

Glendale, Calif. — Sulau
kęs 78 metų amžiaus mirė 
D. Mackenzie, buvęs Asso
ciated Press žymus kores
pondentas.

Bangkokas. — Tailandas 
siunčia armijos dalinius į 
Kambodžos pasienį.

New Jersey piknikas
New Jersey pažangiečiai 

rengia pikniką, įvyks rug
sėjo 16 d., pas ČiuHius, 
Pattenburg, N. J.

Kviečia brooklyniečius ir 
visus niudžioržiečius atsi
lankyti. Bus paruošta gerų 
užkandžių ir įvairių šaltų 
gėrimų atsilankiusiems pa
vaišinti.

Vasara baigiasi, skubiai 
naudokimės gamtos grožiu 
laukuose. Čiurliai turi gra
žią farmą, labai patogi vie
ta tokioms sueigoms. Iš 
anksto pasiruoškime vyki
mui į šį pikniką.

Geo. Warisonas

Bridgeport, Conn.
Pataisa

Ilugpiūčio 17..d. “Laisvėje” 
iš Bridgeporto korespondenci
joje pasakyta, kad geri žmo-- 
nės c a k vii iečiai Juozas ir Ona 
susilaukė 40 metų vedybų su
kakties. Sako, kad rugpiūčio 
19 d. iškels veseliją. Turėjo 
būti : jie sulaukė 50 metų ve
dybų sukakties.

J. Strižauskas

SIUS JUNGT. TAUTŲ 
KARIUS Į N. GVINĖJĄ
Jungtines Tautos, N. Y. 

—Jungtinių Tautų genera
linis sekretorius U Tantas 
rengiasi pasiųsti tūkstantį 
Jungtinių Tautų karių į 
Vakarų Naująją Gvinėją, 
kad išvengus karo tarp In
donezijos ir Hollandijos.

New Yorkas. — Sulau
kęs 93 metų amžiaus mirė 
artistas Hobart Nichols.

Pramušė tumeli po 
Blanko kalnu

Paryžius. — Po virš tri
jų metų sunkaus darbo 
Prancūzijos ir Italijos dar
bininkai susitiko po Alpių 
didžiausiu Blanko kalnu. 
Jie sunkiai dirbo pramuši
mui automobilių keliui tu
nelio.

Tunelis bus po 7,400 pėdų į gėsi baigę 
kalnu, beveik 8-ių mylių il
gio, 23 pėdų pločio, auto 
galės važiuoti į abudu ga
lus ir dar šonuose bus po 
26 colius takai. Į tunelį orą 
varys speciaTis įrengimai. 
Tunelio pramušimas ir
įrengimas. atsieis $40,000,- 
000. Išlaidas padengs * ly
giai Prancūzija ir Italija.

Šis tunelis sutrumpins 
automobilių susisi e k i m ą 
tarp Paryžiaus ir Romos, 
per Didžoną, Ženevą,-Švei
carijoje, Turiną ir Milaną- 
Italijoje, 125 mylias. Bet 
dar daugiau jis palengvins, 
iš Ženevos susisiekimą su 
Turinu ir Milanu nuo 170 
iki 500 mylių, nes pirma 
reikėdavo važiuoti aplinkui 
didelius kalnus.

Blank kalnas yra aukš
čiausias Alpių kalnuose. Jis 
yra 15,781 pėda aukščio. 
Tunelio pramušimo darbą

Vilniaus Valstybiniame Dailės muziejuje atidaryta kil
nojamoji Kubos grafikos muziejaus salėse, atspindi Kubos 
liaudies išsivadavimo kovą, taikų kubiečių darbą.

Nuotraukoje: lankytojai apžiūri ekspbziciją.

Waterbury, Conn.
Įsitėmykite!

Jau skaitėte rugp. 17 die
nos “Laisvėje” apie, rengia- 
ma didžiuli Connecticut lie
tuvių sąskrydį pas Stanis- 
lovaičius Prospect, Clonn. 
Tikimės ir laukiame daug 
svečių.

Ten nurodyta, kaip Sta- 
nislovaičių rezidenciją ga
lima pasiekti. Sakoma, kad 
jų gyvenvietė randasi ant 
Summit Road, o Summit 
Road išsisuka iš Route 89, 
kuris bėga tarp New Ha
ven ir Waterbury. Čia klai
da. Turi būti: Route 69.

Sąskrydis įvyks, rugpiū
čio 26 dieną.

SERGA
Vincas Zaveckas ligoninėj!
Vincas Zaveckas šiuo tar-j 

pu yra ligoninėje. Jam pa
daryta operacija. Apie ope
racijos pasekmes dar per 
anksti daryti sprendimą. 
Zaveckas jau senyvas žmo
gus, tad pergyventi opera
ciją jam nebus lengva.

(Žinia gauta telefonu)

AR GALI PELĖS 
GIEDOTI?

Taip, ir labai melodingai. 
Muzikantas, tyrinėjęs vie
nos pelės giedojimą, nusta
tė, kad ji turi dviejų okta
vų baisa ir keičia balso c. 4-
tempą nuo dviejų iki šešių 
natų per sekundę. Moksli
ninkai mano, kad beveik vi
sos pelės gieda, tačiau jų 
balsai yra už žmogaus au
sies girdėjimo diapazono.

italai pradėjo 1958 in. ge
gužės 14 dieną, ,o frąncūzai 
1959 m. sausio'8 •'diėną.

Darbas buvo vedąmas iš 
abiejų kalno pusių, bet su
sitiko numatytoje vietoje 
7,400 pėdų po kalnu. Abie
jų šalių darbininkai džiau- 

patį sunkiausią
darbą.

Jie dirbo sunkiai, dažnai 
prie 100 laipsnių karščio, 
stokos oro ir susidurdami 
su daugybe pavojų. Vien 
Prancūzijos pusėje įvyko 
keli šimtai nelaimių. Pran
cūzai darbininkai, sudrū- 
tindami pavojingas tunelio 
lubas ir pavojingus šonus, 
suvarė 168,000 metalinių 
iešmų po 10 pėdų ilgio.

Tunelis galutin ai bus 
įrengtas ir automobiliams 
atidarytas tik 1964 metais. 
Numatoma, kad per metus 
juomi pravažiuos apie 300,- 
000 automobilių.

HEIP WANTED MALE
. SUPERINTENDENT, Bronx Apt. 

namas, 73 apartmentai. Keltuvas, 6 
aliejiniai pečiai. 250 j mėnesi, ir 
ant pirmų lubų 4 kambarių apart- 
mentas ir naudingumai. TR. 3-2301.

(76-78

Sveikiną iš kelionės
LLD Centro Komiteto 

sekretorius Jonas Grybas 
gavo atviruką iš L o n- 
dono nuo J. Jaskevičiaus, 
worcesteriecio, kuris su tu
ristėmis išvyko į Lietuvą. 
Rašo, kad visa grupė yra 
gerai nusiteikus. Sako, kad 
iš Londono į Maskvą jie 
skris Tarybų Sąjungos lėk
tuvu. Suprantama, dabar 
jie jau randasi Lietuvoje. J. 
Grybas ir kiti linki jiems 
geriausių pasekmių.

Puikiausiai pavykęs 
išvažiavimas

Praėjusį sekmadienį Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos 185 kuopos išvyka į pa
jūrį miške pietauti ir popie
tę praleisti pavyko visu 
šimtu procentų. Tai buvo 
vienas iš gražiausių ir jau
kiausių išvažiavimų. Šį kar
tą pietūs susidėjo iš skanios 
keptos vištienos su įvairiais 
pridėčkais. Kiekvienas ga
vo ir po alaus bonkutę. Na, 
o kaip jau priimta mūsų 
panašiose išvykose, vaka
rui artinantis gavome švie
žiai iškeptų “hot dogs” ge
rai užsikąsti ir ten pat iš
virtos karštos kavos užsi
gerti.

Svečių buvo tiek, kiek bu
vo iš anksto užsiregistravu
sių. Vaišių visiems užteko 
iki valios. Ir saulei slen
kant žemyn už kalnų svete
liai skirstėsi į namus pil
nai pasitenkinę, draugiškai, 
gražiai praleidę didžiąją 
dalį dienos tarp gražių me
džių prie pat vieno iš gra
žiausių Niujorko apylinkė
je pajūrių. O tas jau oras 
tartum tyčia kieno nors 
buvo iš anksto mums užsa
kytas: saulutė gražiai švie
tė per visą dieną.

Man labai norisi pasvei
kinti mūsų prietelius great- 
nekiečius. Kiek žinau, tai 
Literatūros Draugijos seno 
iždininko Povilo Bečio pa
sidarbavimu kiekvi e n a m e 
mūsų išvažiavime jie skait
lingai dalyvauja.

Reikia žinoti, kad šitie 
mūsų kuopos išvažiavimai į 
pajūrį rengiami ne pelno 
pasidarymo sumetimais. Tai į 
tik todėl, aišku, taip šau
niai sveteliai ir būna pavai
šinti už tokį mažą užmokes
tį. L ! ’ 1 • *•

• Mes džiaugiamės, kad ga
lime kartas nuo karto susi
kviesti gražų būrelį savo 
mylimų draugų ir su jais 
gražiai pusdienį praleisti. 
Juk daug geriau ir sveikiau 
išvažiuoti' į girią, ten ska
niai pasivalgyti ir pakvė
puoti tyru oru, negu kur 
nors užsidarius savo kam
baryje dūmoti dūmas apie 
savo asmeniškus siaurus 
reikalėlius, kurių niekam 
niekados nepritrūksta. Tad 
kai išgirsite, kad vėl kada 
nors mūsų veiklioji 185 
kuopa kviečia į svečius į 
į pajūrį, nepasilikite namie 
užsidarę. Būkite su mumis, 
būkite su draugais!

Narys

AUDRA PADARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ

Trenton, N. J. —Šių me
tų kovo 6 dieną New Jer
sey valstijoje siautė baisi 
audra. Apskaitliuoj a m a, 
kad ji padarė už $25,000,- 
000 nuostolių. Po ilgų svars
tymų prieita išvados, kad 
federalinė vyriausybė su
teiks septynis milijonus do
lerių pagalbos.

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Gedimino Draugystės metinis pik
nikas įvyks sekmadieni, rugpiūčio 26 
d., savoje salėje, 575 Joseph Avenue. 
Bus muzika, skanių valgių ir įvai
rių gėrimų.

Visus Rochesterio ir apylinkės lie
tuvius maloniai kviečiame atsilan
kyti. Pradžia 1-mą valandą popiet.

Rengėjai (66-67)

CLEVELAND, OHIO
LMS Cleveland© skyriaus susi

rinkimas jvyks Rugpiūčio-August 23 
d., 7 vai. vakare, LDS klubo sve
tainėj, 9305 St. Clair Ave.

Prašom visus narius šiame susi
rinkime dalyvauti. Turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

Sekr. S. Kuzmickas (66-67)

BROCKTON, MASS.

LDS 67 kuopos susirinkimą ne
buvo per du mėnesiu. Sekantis su
sirinkimas jvyks Rugsėjo-Septem- 
ber 6 d., Liet. Taut. name. Nariai 
apsižiūrėkite, kad nebūtumėte su- 
sispendavę, ateikite j susirinkimą ir 
užsimokėkite duoklę.

Geo. Shimaitis

LLD 6 kuopos susirinkimas yra 
nukeltas iš rugsėjo 3-čios i rugsėjo 
10 d. Nariai malonėkite ateiti i 
susirinkimą, pasitarsime dėl veik
los ateityje.

Labor Day piknikas įvyks sek
madieni, Rugsėjo-Sept. 2 d., Rgmo- 
va Parke, rengia Montello Vyrų 
Dailės grupė ir Liet. Taut.. Namo 
draugovė. (Kviečiame vietinius ir iŠ 
apylinkės atsilankyti.

Rengimo Komitetą® .(65-07)

MIRĖ
P. Paserskis iš Baltimo- 

rės telefonu pranešė, kad^ 
penktadienio rytą, ru&p. 
17, mirė Pranas Pivariū- 
nas, senas “Laisvės” skai
tytojas, pažangus veikėjas.

Pranas jau seniai sirginė- 
jo. Paskiausiu laiku jis per
gyveno sunkią vidurių ope
raciją. Po to nebeilgai be
gyveno.

Velionio palaikai sude
ginti krematorijoje pirma
dienį, rugp. 20

Jonas Gasiūnas, jaunų 
dienų Prano draugas, išsi
skubino į laidotuves.

SVEIKINA
Sveikinu Redakciją, Ad

ministraciją ir visą “Lais
vės” štabą. Linkiu visiems 
geros sveikatos ir visokios 
sėkmės. )

William Patten
Atlantic City, N. J.

Susipažinkite su Gyvenimu

Leono Prūseikos
Tuojau įsigykite jo parašytą knygą

“Atsiminimai ir Dabartis”
Tikrai jaudinanti vaizdai iš jo pergyvenimų 

sūkuryje revoliucijų ir kovų su reakcija nuo 
caro Mikes Rusijoje iki makartizmo 

siautėjimo Amerikoje.

Leonas Prūseika
buvo nepaprastai talentingas žurnalistas, puikus orato
rius ir plieniniai užsiartavojęs kovotojas. Ištisą savo 
amžių dirbęs idėjai už šviesesnę ateitį dirbančiajai žmo
nijai. , Daug, nukentėjęs caro kalėjimuose ir ištrėmime 
į Sibirą už skelbimą socialistinių jfįėjų. Amerikoje bai
gė savo amžių po namų areštu dėl veiklos už .laisvę iš
naudojamai darbo žmonių klasei. , < . . .

KNYGOJE “ATSIMINIMAI ir DABARTIS”

rasite įspūdingų davinių iš Prūseikos pergyventų svarbių 
istorinių įvykių. Plačiai susipažinsite su jo atliktais dar
bais, kurie yra labai reikšmingi klasių kovos istorijoje.

Knyga iš 303 puslapių. Kaina $2.00.
Gaunama “Laisves” Knygyne

102-02 Liberty Avė., Ozone Park 17, N. Y.

Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

DU ŽODYNAI JUMS
Išleisti 1961 metais Lietuvoje

Vienas Anglų-Lietuvių Kalbų
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50

Antras Lietuvių-Anglų Kalbų
Lietuviški žodžiai angliškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių. Kaina $3.50

Gaunami “Laisvės” Knygyne
Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

LAISVE
102-02 Liberty Avenue Ozone Park 17, N. Y.

6 p.—Laisv® (Liberty)—Antrad., rugp. (Aug.) 21, 1962




